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INLEIDING 

Deze beknopte historische grammatica wil een overzicht 
geven van wat er in de historische periode aan vormen en 
klanken in het latijn in gebruik is geweest, daarbij trachtend 
deze gegevens systematisch te ordenen en in hun historische 
ontwikkeling te laten zien. 

Het eerste deel behandelt de taalklanken, en beziet die eerst 
afzonderlijk, vervolgens in hun gedragingen als elementen yan 
de lettergreep, dan van het woord en tenslotte van de zin. Het 
tweede deel zal een overzicht geven over vorming en flexie der 
nomina, der pronomina en der verba. 

Overeenkomstig de opzet van de serie, waarin deze deeltjes 
verschijnen, wordt beoogd in de eerste plaats aan de niet-vak- 
man een algemeen overzicht te bieden, dat beantwoordt aan de 
hedendaagse stand onzer kennis van de historische grammatica 
van het latijn. Vandaar dat, omwille van dit algemeen oriën¬ 
terend karakter, een discussie ook over die punten, die een 
meer uitvoerige bespreking ten volle zouden verdienen, ver¬ 
meden moest worden. Ik heb hierbij getracht mij in dubieuze 
kwesties een zoveel mogelijk objectief verantwoord oordeel te 
vormen, maar de ter zake kundige lezer zal meer dan eens op¬ 
merken, dat ik gedwongen was uit verschillende gangbare 
opvattingen, die elk op goede gronden verdedigd kunnen 
worden, een subjectieve keuze te doen, zonder dat het mogelijk 
was de argumenten voor mijn opvatting uitvoeriger uiteen te 
zetten. Ook was het uitgesloten, om in het korte bestek van 
deze samenvatting alle verschijnselen te bespreken of ook maar 
te noemen. Het was noodzakelijk de aandacht te beperken tot 
de hoofdlijnen van het systeem en te trachten deze zoveel 
mogelijk te laten uitkomen. Ten behoeve van degenen, die op 
de afzonderlijke punten dieper willen ingaan, of over bepaalde 
onderdelen volledige inlichtingen wensen te verkrijgen, is een 
korte litteratuurlijst opgenomen, die niet een overzicht wil 
bieden van de geraadpleegde werken, maar die uitsluitend tot 
strekking heeft voor de lezer een wegwijzer te zijn bij verdere 
terreinverkenningen. Hierbij js dan ook ernaar gestreefd, om 
werken van uiteenlopende richting aan te halen, zodat op meer 
dan één weg de aandacht wordt gevestigd. 

Men kan een historische grammatica van het latijn opzetten 
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en daarbij aan de hand van de methode der taalvergelijking de 
praehistorische periode als uitgangspunt nemen, om van daar¬ 
uit de verdere ontwikkeling te bestuderen. Men kan echter ook 
uitgaan van het grammaticale systeem, zoals het in de histo¬ 
rische bronnen is gegeven en de ontwikkeling aanduiden, die 
dit systeem heeft ondergaan. De eerste methode heeft in de 
moderne tijd de voornaamste winst voor de latijnse gramma¬ 
tica kunnen boeken en heeft ons de oplossing en verklaring 
geschonken van tal van moeielijke problemen, waarin alleen 
door middel van de taalvergelijking klaarheid kon worden 
gebracht. Zij leent zich echter minder voor een beknopte weer¬ 
gave en eist een dieper gaande discussie van tal van detail¬ 
punten. De tweede methode kan uit zich zelf niet voor alle 
onderdelen een verklaring bieden, maar is beter in staat, om de 
grote lijnen van het systeem en de wezenlijke kenmerken van 
het latijn als afzonderlijke taal te doen uitkomen. Bovendien 
veronderstelt zij van de lezer geen diepere kennis van een 
grotere groep van andere indo-europese talen. In deze gram¬ 
matica is de laatste methode gevolgd, zodat alle aandacht valt 
op het latijn zelf en andere talen, met name het grieks slechts 
sporadisch worden aangehaald, om een verschijnsel toe te 
lichten, dat niet uit het latijn zelf verklaard kan worden. 
Natuurlijk is wel herhaaldelijk met de resultaten van de ver¬ 
gelijkende historische grammatica rekening gehouden, ook 
zonder dat haar methode is gevolgd. Ik meen, dat op deze 
wijze de bestemming van het werkje het best is gediend. Het 
wil immers aan de belangstellende niet-vakgenoot een eerste 
oriëntatie bieden op het terrein van de latijnse historische 
grammatica; in de tweede plaats wil het de aankomende univet- 
siteitstudenten in deze wetenschap inleiden; en tenslotte kan 
het wellicht voor de leraar in cfe hoogste klassen van het 
gymnasium een hulpmiddel zijn, wanneer hij de taalkundige 
belangstelling van de leerlingen iets verder wil richten, dan de 
horizon van de gewone schoolgrammatica reikt. 

De geschiedenis van het latijn is niet zeer gecompliceerd. 
Het is in wezen de taal van Rome, die zich als algemeen be¬ 
schaafd geleidelijk over Italië en vervolgens over het gehele 
romeinse imperium heeft verbreid. In tegenstelling met 
Griekenland heeft Italië geen verscheidenheid van cultuur¬ 
dialecten gekend, die elkander onderling zouden kunnen 
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hebben beïnvloed. Wanneer dit latijn met het begin van de 
2e eeuw voor Chr. in meer gedetailleerde vorm in het licht der 
geschiedenis treedt, liggen de grote lijnen van uitspraak, mor- 
phologie en zinsbouw vast, en de veranderingen, die zich 
hierin voordoen, hebben in de eerstvolgende eeuwen alleen 
betrekking op bijzonderheden. Zo is het b.v. niet moeielijk, 
om met een normale kennis van het klassieke Ciceroniaanse 
latijn de comedies van Plautus uit het begin der 2e eeuw v. 
Chr. te lezen. Verschuivingen, die het gehele systeem aantasten, 
doen zich pas voor in de laat-latijnse periode, waarin zich de 
overgang naar de afzonderlijke romaanse talen voltrekt, een 
proces, waarvan de historische bronnen ons de ontwikkeling 
in bijzonderheden niet laten zien. Onze beschrijving van het 
latijn moet dus wel uitgaan van de structuur der taal, zoals deze 
zich in de centrale periode, ongeveer 100 v. Chr.-200 n. Chr., 
demonstreert, om van hieruit de bijzonderheden van de histo¬ 
rische groei en ontwikkeling aan te stippen. Hierbij zal her¬ 
haaldelijk gelegenheid bestaan, om te wijzen op de ontwikke¬ 
lingstendenties, zoals die in de minder gebonden populaire taal 
(in dit opzicht niet zelden samengaande met de dichtertaal) in 
tegenstelling tot de conservatieve cultuurtaal tot uitdrukking 
komen. 

De lange quantiteit der vocalen wordt, voor zover ze bekend 
is, in deze grammatica aangeduid door een streepje boven de 
betreffende vocaal. De korte quantiteit wordt niet uitdrukkelijk 
aangegeven, behalve in die gevallen, waarin het gewenst is de 
bijzondere aandacht erop te vestigen. De -o op het einde der 
woorden in de nom. sing. der 3e deel. en in de le pers. sing. der 
verba wordt wegens de onzekerheid en de wisselingen in de 
uitspraak niet als lang aangemerkt, behalve natuurlijk bij de 
reconstructievormen, die betrekking hebben op de periode, 
waarin deze -o zeker algemeen lang werd gesproken. Als regel 
heeft de aanduiding van de lange quantiteit der vocalen niet 
plaats, wanneer litteraire teksten of inscripties worden geci¬ 
teerd, daar hier eenvoudig de orthographie van de overlevering 
wordt gevolgd. 

Om wille van de duidelijkheid worden bij de behandeling 
van grammaticale vormen consonantische i en u weergeven met 
t en p, ofschoon het latijnse alfabet deze tekens niet heeft ge- 
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kend. Overigens wordt overeenkomstig de traditie de j ver¬ 
meden, de v echter gehandhaafd. In de groepen qu en gu wordt 
omwille van de traditie steeds u niet v geschreven. 

TEKENS EN AFKORTINGEN 

* vóór een woord duidt aan, dat we te doen hebben met een 
niet in de overlevering voorkomende, doch slechts door re¬ 
constructie gewonnen vorm. 

i > betekent „is geworden tot”, bv. e > / = „e is geworden 
i tot r. 

< betekent „is ontstaan uit”, b.v. u < o — „» is ontstaan 
uit tf”. 

: tussen twee klanken of vormen duidt aan, dat deze met 
elkander vergeleken worden, b.v. t : d — „t staat naast (in 
tegenstelling tot) d”; ago : actus — „ago staat naast actus”. 

- achter een letterteken duidt aan, dat het betreffende pho- 
neem in beginpositie = aan het begin van een woord staat, 

j b.v. s- (semper); vóór een letterteken, dat het betreffende 
; phoneem in eindpositie = aan het einde van een woord staat, 

b.v. -a (toga); vóór en achter een letterteken, dat het betreffende 
phoneem in middenpositie = in het midden van een woord 

; staat, b.v. -r~ (mürus). 

CIL = Corpus Inscriptionum.Latinarum. 

' K — Grammatici Latini ex ree. H. Keilii, I - VII. Leipzig 
1857-1880. B.v. VeHus Longus XII 72, 7 K — „Velius Longus 

! in het 7e deel blz. 72, regel 7 van de uitgaven van Keil.” 
De voornaamste grammatici, die uit deze uitgave van de 

Grammatici Latini geciteerd worden zijn: 

Caper 2e eeuw n. Cht. 
Cassiodorus c. 485-580 n. Chr. 
Charisius 4e eeuw n. Chr. 

; Consentius c. 5e eeuw n. Chr. 
1 Marius Victorinus 4e eeuw n. Chr. 

Pompeius c. 5e eeuw n. Chr. 
Priscianus c. 500 n. Chr. 
Probus : Appendix Probi 3e eeuw n. Chr. (?) 
Terentius Scaurus 2e eeuw n. Chr. 
Velius Longus 2e eeuw n. Chr. 

Andere auteurs, die in verband met grammaticale kwesties 
v vaker worden geciteerd, zijn: 
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Cicero 106-43 v. Chr., vooral zijn geschrift Orator, ed. 
G. Friedrich, Leipzig, Teubner 1907. 

Festus 2e-3e eeuw n. Chr. Zijn werk is een uittreksel uit 
De verborum significant van de grammaticus Yerrius Flaccus uit 
de tijd van Augustus, en is op zijn beurt weer geëxcerpeerd door 
Paulus Diaconus (c. 725-797 n. Chr.). De helft ongeveer is 
overgeleverd in de redactie van Festus de andere in die van 
Paulus Diaconus. Uitgave van W. M. Lindsay, Sexti Pompei 
Festi de verborum significant quae supersunt cum Pauli epitome. 
Leipzig, Teubner 1913. 

Gellius 2e eeuw n. Chr. Noctes j\.tticaey ed. M. Hertz — 
C. Hosius (2 dl). Leipzig, Teubner 1903 (nieuwe uitgave van 
dl I, ibid. 1937). 

Lucilius 180-102 v. Chr.; satirendichter en grammaticus. 
Uitgave der fragmenten door F. Marx(2 dl.). Leipzig, Teubner 
1904—1905. Opnieuw uitgegeven door E. Bolisani. Padova 
1932. 

Nigidius Figulus le eeuw n. Chr. 
Probus le eeuw n. Chr. 
Quintilianus c. 35-95 n. Chr. Institutio Oratoria, ed. L.Rader- 

macher (2 dl.). Leipzig, Teubner 1907-1935. 
Varro 116-27 v. Chr. De jLingua JLatina (LL), ed. R. G. Kent. 

Harvard Univ. Press en London, Heinemann 1938. 
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MINDER GEBRUIKELIJKE TERMEN 

Phoneem. 

De kleinste phonologische eenheid, die als zelfstandig woord¬ 
deel voorkomt en kennelijk van een andere phonologische 
eenheid verschilt. 

Voor het latijn is a een phoneem, evenals a, c, ë etc. Daaren¬ 
tegen is ü geen phoneem, daar deze klank, hoewel voorkomend 
in het latijn, niet duidelijk wordt onderscheiden van i en u. 
Anderzijds is ook ae geen phoneem, daar het taalgevoel deze 
klank niet ervaardt als een kleinste phonologische eenheid, 
maar veelmeer als een verbinding van de beide phonemen 
a en e. 

Oppositie 

Verhouding tussen twee willekeurige phonemen, die in een 
bepaalde taalgemeenschap door het taalgevoel als kennelijk 
van elkander verschillend worden ervaren. 

In het latijn staat a in oppositie tot a, maar ook tot e, of tot u, 
of tot s, of tot b, of tot l etc. 

Correlatie. 

Systeem van phonologische opposities, gekenmerkt door een 
gemeenschappelij ke correlatie-eigenschap. 

Het latijn kent bij de vocalen de quantiteitscorrelatie, waarbij 
dus het onderscheid tussen lange en korte vocalen de gemeen¬ 
schappelijke correlatie-eigenschap is, a : a = e : ë — o : ö etc. 
Bij de consonanten kent het latijn verschillende correlaties; zo 
voor de gehele groep de geminatiecorrelatie, p :pp = t: tt — ï 
: ll — s : ss etc.; en voor de groep der occlusivae de stemtoon- 
correlatie, p : b — k(c) i g = / : d. 

Neutralisatie. 

Het verschijnsel, dat een taal in bepaalde posities geen ver¬ 
schil kent tussen twee phonemen, die in andere posities wel 
onderscheiden worden. 

Normaal kent het latijn een onderscheid (correlatie) tussen 
lange en korte vocalen; op het einde van meerlettergrepige 
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woorden vóór -///, -i, ~r> en -/ wordt echter steeds een korte 
vocaal gesproken, zodat we zeggen, dat in deze positie de 
quantiteitscorrelatie geneutraliseerd is; laudat maar laudlre, 
rector maar r&föris etc. Het nederlands kent het onderscheid 
(correlatie) tussen stemloze en stemhebbende medeklinkers. Op 
het einde der woorden wordt echter iedere medeklinker stem¬ 
loos gesproken, zodat de stemtooncorrelatie in deze positie 
geneutraliseerd is; de oppositie t: dbepaalt het verschil tussen 
rijten : rijden, maar de le, 2e en 3e pers. sing. van beide werk¬ 
woorden rij(d)t wordt zonder onderscheid met i gesproken 
(~dt is een kwestie van orthographie). 

Functioneel. Relevant. 

Een onderscheid op het gebied der taalklanken heeft func¬ 
tionele waarde of is relevant, wanneer het dient om woorden 
of vormen naar hun betekenis of naar hun syntactische functie 
ten opzichte van elkander te differentiëren. 

In het latijn heeft b.v. de verhouding a : a functionele waarde 
of is relevant; labrum „lip” staat naast fabrum „badkuip”, en 
toga nom. voc. sing naast toga abl. sing. Daarentegen heeft de 
tegenstelling i : ü geen functionele waarde of is niet relevant, 
daar zij niet voor het differentiëren van woorden of vormen 
wordt gebruikt; zo zijn optimus en optumus (gesproken met ü) 
dezelfde woorden. 

■De functionele belasting van een bepaalde oppositie of 
correlatie duidt op haar relatieve frequentie in het practische 
taalgebruik; zo is b.v. de functionele belasting van de oppositie 
a : a aanmerkelijk groter dan van / : //. De eerste tegenstelling 
immers kan in vrijwel alle posities in het woord voorkomen, 
de laatste komt uitsluitend voor in bepaalde posities t.w. tussen 
vocalen en wel voornamelijk na korte vocalen. 

Variatie van phonemen. Combinatorische varianten. 

Bijkomstige verschillen in de uitspraak van één en hetzelfde 
phoneem, die optreden naast de dominerende verschillen, die 
het karakter der phonologische opposities bepalen. Zij kunnen 
het gevolg zijn hetzij van individuele eigenaardigheden in de 
uitspraak, hetzij van dialectische afwijkingen, hetzij van de in¬ 
vloed, die de uitspraak der phonemen ondergaat van bepaalde 
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omringende klanken in het woord. In het laatste geval spreekt 
men van combinatorische variaties of varianten. 

In het latijn is de ü, die gesproken wordt in de middensyl- 
laben van woorden als ultumus, monumentum, en in de begin¬ 
syllabe van lubet een combinatorische variant van de i, die deze 
afwijking in een bepaalde tijd en in de mond van bepaalde 
personen krijgt onder invloed van de volgende labiale m, 
respectievelijk b. Eveneens is de velare n van woorden als uncus 
en magnus een combinatorische variant van de», respectievelijk 
van de g onder invloed van de volgende velaar of nasaal. 

Concomitant. 

Is een bijkomstige eigenschap in de uitspraak der phonemen, 
die regelmatig (dus niet slechts in bepaalde posities of bij be¬ 
paalde personen) als begeleidend verschijnsel optreedt, naast de 
dominerende 'eigenschappen, die het karakter der phonolo¬ 
gische opposities bepalen. 

Zo is het dominerend karakter van het klassieke latijnse 
woordaccent van muzikale aard; daarnaast treedt echter in de 
uitspraak als bijkomstig of concomitant verschijnsel een inten- 
siteitsnuance aan de dag. De tegenstelling tussen lange en korte 
vocalen wordt primair gekenmerkt door een quantiteitsver- 
schil, maar als begeleidend verschijnsel vertonen de korte 
vocalen in het latijn een relatief meer open uitspraak dan de 
lange. 

Semanteem. Morpheem. 

Het element, dat de drager van de kernbetekenis in een 
woord is, noemt men het semanteem; de elementen, die aan een 
woord zijn specifieke vorm geven, worden daarentegen de 
morphemen genoemd. 

In de latijnse serie düc-i-s „jij voert”, ducs (geschr. dux) 
„aanvoerder”, duc-tor-em (acc. sing.) „leider” is düc-jdac- het 
semanteem als drager van de gemeenschappelijke kernbetekenis 
„voeren”; de toegevoegde elementen zijn morphemen, die het 
karakter van de vormen als substantiva, respectievelijk verbum 
bepalen en hun syntactische posities in de zin aanduiden. 

Woordnaad. 

Is de plaats, waar in een woord semanteem en morpheem, 
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of het ene morpheem en het andere morpheem samenkomen: 
duc-tor-em. 

Verder verklaring van taalkundige termen kan men, zo 
nodig, vinden in: 

J. Schrijnen, Handleiding bij de studie der vergelijkende indo- 
germaansche taalwetenschap, vooral met betrekking tot de klassieke en 
germaansche talen. 2e dr. Leiden 1924. 

J. Marouzeau, Lexique de Ja terminologie linguisiique. 3e éd. 
Paris 1952. 

N. van Wijk, Phonologie. Een hoofdstuk uit de structurele taal¬ 
wetenschap. ’s-Gravenhage 1939. 

J, B. Hofmann-H. Rubenbauer, Wörterbuch der grammati- 
schen und metriscben Terminologie. Heidelberg 1950. 

U 

HET ALFABET 

S 1. Het latijnse alfabet telt in de tijd van Cicero 21 letter- 
tekens: ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUX. Vast 
staat, dat dit alfabet teruggaat op een oude vorm van het griek- 
se alfabet. Er bestaat echter verschil van mening over de vraag, 
of we, zoals oudere onderzoekers oordeelden, te doen hebben 
met een directe ontlening aan het alfabet van een grieks-Chal- 
cidische kolonie in Campanië - zeer waarschijnlijk Cumae 
of dat, naar het oordeel neergelegd in recentere studies, deze 
ontlening heeft plaats gehad via een oudere vorm van het 
etruscische alfabet en dan uiteindelijk teruggaat niet op een 
grieks alfabet van een kolonie in Italië, maar op een alfabet, 
dat in gebruik was in midden Griekenland. 

§ 2. Het latijnse alfabet gebruikt de tekens / en F zowel 
ter weergave van de klinkers i en u alsook ter aanduiding van 
de halfkinkers i en u. Op de moeielijkheden en de verwarring, 
die hiervan het gevolg zijn, wordt door de latijnse grammatici 
herhaaldelijk gewezen. Het taalgevoel constateerde hier een on¬ 
volmaaktheid in de orthographie. Men vergelijke Quintilianus 
14, 10: atque etiam in ipsis vocaübus grammatici est videre, 
an aliquas pro consonantibus usus acceperit, quia „iam” sicut 
„etiam” scribitur et „quos” ut „tuos” „maar ook in het bijzon¬ 
der bij de klinkers dient de grammaticus erop te letten, of het 
taalgebruik niet sommigen ervan als medeklinkers is gaan voe¬ 
len; want iam wordt op dezelfde wijze geschreven als etiam en 
quos als tuos”. De schrijfwijzej en v dateert uit de middeleeuwen 
en werd eerst algemeen bekend door de zestiende eeuwse hu¬ 
manist Petrus Ramus (Pierre de la Ramée). Bij de moderne 
transcriptie van latijnse teksten wordt veelal het teken j ver¬ 
meden, daarentegen v meestal gebruikt. 

§ 3. Het klassieke latijnse alfabet heeft drie verschillende 
tekens voor de stemloze velare occclusiva C Kf) en één voor 
de stemhebbende G. Het laatste teken is een latijnse innovatie, 
volgens de overlevering ingevoerd door Sp. Carvilius Ruga in 
het midden van de 3e eeuw v. Chr., en gevormd doordat een 
klein verticaal streepje beneden aan de C werd toegevoegd. 

Vóór die tijd onderscheidde het latijn in de orthographie 
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dus niet de stemloze van de stemhebbende velare occlusiva 
in overeenstemming met het etruscisch, dat deze tegenstelling 
niet kent. Van de andere kant echter had het latijn, eveneens 
weer in navolging van het etruscisch, voor de velare occlusiva 
drie verschillende lettertekens naar gelang het timbre van de 
volgende vocaal, en wel de k vóór volgende a en vóór conso¬ 
nant : KA, KR etc., de c vóór e of i: CÉ, Cl, de q vóór o, u en 
v: QP, Q V. Dit wil echter niet zeggen, dat de uitspraak van 
de k-klank in het latijn, zoals dat wèl in het etruscisch het geval 
was, in deze drie posities zozeer verschilde, dat men er drie 
verschillende phonemen in voelde. Het tegendeel wordt be¬ 
wezen door het feit, dat van begin af aan in de orthographie 
het bovenvermelde onderscheid niet streng in acht wordt ge¬ 
nomen, en in het klassieke latijn het teken c vóór alle vocalen 
zonder onderscheid wordt gebruikt. Ten tijde van Cicero is de 
verdeling der drie tekens dan ook deze, dat k practisch is uit¬ 
geschakeld en alleen nog voortleeft in ambtelijke afkortingen 
als K. of Kal. (Kalendae), K(aeso), k{alumnlaè) k(ausa); q wordt 
alleen gebruikt vóór v ; op oudere inscr. echter ook nog vóór 
o en a, zodat b.v. pequnla de* normale ambtelijke schrijfwijze 
bleef tot in de tijd van Cicero. In alle andere gevallen wordt 
c gebruikt. Van de andere kant is voor de stemhebbende velare 
occlusiva het teken g vast ingeburgerd, waaruit blijkt, dat het 
latijnse taalgevoel de behoefte had ook hier (zoals bij de den¬ 
talen en labialen) de oppositie stemhebbend: stemloos tot uit¬ 
drukking te brengen. Als relict van de oorspronkelijke etrus- 
cische invloed blijft c i.pl.v. g alleen in enkele afkortingen: 
C. voor Galas en Cn. voor Gnaeus. 

§ 4, Ten tijde van Augustus worden opnieuw twee letter¬ 
tekens aan het griekse alfabet ontleend: Y cnZ, die echter uit¬ 
sluitend bij de weergave van vreemde, vooral griekse woorden 
en eigennamen worden gebruikt. In de oudere griekse leen¬ 
woorden werd gr, v weergegeven door u en £ door s in begin¬ 
positie of door ss in middenpositie b.v. Sëtus, massa, gr. 
Zrjdog, fiot^a. 

(Voor de aanduiding van de lange quantiteit der vocalen en 
de orthographische weergave der gegemineerde consonanten 
vergelijke men beneden § 6 en § 87). 
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§ 5, Het latijn bezit naast elkaar een serie van korte en een 
serie van lange vocalen. Het onderscheid tussen a en a, ë en ë, 
ï en ï, ö en ö, u en ü bestaat hierin, dat voor het gevoel van de 
taalgebruiker de uitspraak van de korte vocalen zich binnen één 
tijdseenheid (unum tempus) voltrekt, terwijl de uitspraak der 
lange vocalen twee tijdseenheden (duo tempora) duurt. De 
absolute duur van een tijdseenheid staat natuurlijk niet vast. 
In lange woorden duurt de uitspraak der vocalen absoluut 
genomen korter dan in woorden van geringere om vang. Voor¬ 
liet taalgevoel maakt dit echter geen verschil. Naar verhouding 
is de duur van een lange vocaal zowel in woorden van grotere 
als van geringere omvang het dubbele van de tijd, die men 
nodig heeft voor het uitspreken van een korte vocaal, en alleen 
deze relatieve duur is voor het taalgevoel van belang. 

Voor de latijnse taalgebruiker zijn dus a en % ë en ë etc. 
telkens twee verschillende phonemen, die in het woord in de¬ 
zelfde posities voor kunnen komen en dan dienen om een 
semantisch of functioneel onderscheid aan ,te duiden. Zo staan 
naast elkander ma/as „slecht” en ma/as „mast”, ll/ëx „ver¬ 
lokkend ” en lllëx „buiten de wet”, rosa nom. sing. en rosa abl. 
sing, latro „ik blaf” en latro „rover”, labrum „badkuip” en 
labrum „lip”. 

§ 6, Ofschoon het officiële latijnse alfabet voor korte en lange 
vocalen dezelfde tekens gebruikt, zijn er toch verschillende 
pogingen geweest, om dit voor het latijnse klanksysteem zo 
belangrijke onderscheid ook in de orthographie tot uitdrukking 
te brengen. Reeds vroeg trachtte men dit te doen door het 
schrijven van een dubbele a, e, u, misschien ook o, maar niet ƒ. 
Dit gebruik werd vooral gepropageerd door de dichter-gram- 
maticus Accius, die tot in de le eeuw v. Cht. leefde. Men 
schreef duspaastores, seedes, laas. Hiernaast treedt cliphtongische 
schrijfwijze op; zo werd sinds 150 v. Chr. vaker el geschreven 
voor ï. Sinds begin le eeuw v. Chr. vinden we in de inscr. 
verder voor ï de z.g. /longa, een boven de regel uitstekende I, 
en ook wordt ter aanduiding van de lange quantiteit boven de 
verschillende vocalen de z.g. apex, meest in de vorm van een 
acutus (') geplaatst. 
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§ 7. Naast dit quantiteits1verschil zijn er tussen de latijnse 
lange en korte vocalen nog andere minder opvallende verschillen 
aanwezig. De ë werd, relatief genomen, meer open gesproken 
dan de ë; ë klonk dus meer in de richting van a, ë meer in de 
richting van i. Een overeenkomstig verschil in openingsgraad 
was aanwezig bij de uitspraak van lange en korte o, u en i. 
Dat het latijnse taalgevoel zich ook dit onderscheid, zij het 
slechts tot op zekere hoogte, bewust was, blijkt uit de nu eens 
meer dan weer minder duidelijke uitspraken der grammatici. 
De factische aanwezigheid ervan wordt bewezen door de ont¬ 
wikkelingsgeschiedenis der latijnse taalklanken en voorname¬ 
lijk door de geschiedenis van hun voortleven in de romaanse 
talen, waar b.v. de lat. ë en ë op verschillende wijzen vertegen¬ 
woordigd worden, nadat de quantiteitsoppositie reeds in de 
laat-lat. periode verdwenen was. 

Dit qualiteitsverschil, berustend op de relatief grotere of 
geringere openingsgraad der articulerende monddelen, was 
voor het taalgevoel naast het quantiteitsverschü echter slechts 
secundair. Wellicht was de gewone latijnse taalgebruiker zich 
er zelfs niet of slechts zeer vaag van bewust. Technisch uitge¬ 
drukt is het dan ook niets anders dan een concomitant ver¬ 
schijnsel van de primaire quantiteitsoppositie, die alleen voor 
het taalgevoel relevant is. 

DE VOCALEN 

DE AFZONDERLIJKE VOCALEN 

A 

§ 8. Of er tussen a en a naast het onderscheid in quandteit 
ook een verschil in timbre aanwezig is geweest, kan niet meer 
met zekerheid worden gezegd, Indien al aanwezig, dan moet dit 
verschil in ieder geval voor het latijnse taalgevoel geringer 
geweest zijn dan b.v. het qualiteitsverschil tussen ë en ë of ï en ï. 
Dit wordt bewezen door net getuigenis van de dichter Lucilius 
(2e eeuw v. Chr.); tegen Accius, die voorgesteld had voor korte 
vocaal algemeen het enkelvoudige, voor lange vocaal het 
dubbele letterteken te gebruiken (cf. § 6), brengt Lucilius in, 
dat a als korte en als lange klinker met gelijk timbre wordt 
gesproken en dus in tegenstelling tot de andere vocalen in 
beide gevallen op dezelfde wijze geschreven moet worden, 
b.v. pacem, placidé (Lucilius IX 352 vv. ed. Marx). 

§ 9. Dat, zoals wel is beweerd, a in de uitspraak naar ae of e 
toe zou neigen, valt niet te bewijzen. Integendeel blijkt uit de 
ontwikkelingsgeschiedenis van dit phoneem, dat de uitspraak 
onder invloed der omringende consonanten hetzij naar e, hetzij 
naar o kon variëren; zo kent het oud-lat. de doubletten iëiünus 
en iaiünus „nuchter”, voco en vaco „ledig zijn”; in het algemeen 
werd deze schommeling door het taalgevoel echter niet ge¬ 
registreerd en de romeinse phonetici merken ze zelfs niet op. 
De normale uitspraak wordt wel het dichtst benaderd door de 
a van it. padre. In het nederl. kan men voor de a vergelijken de 
a van man, voor a die van maan h 

1 Men dient hierbij in het oog te houden, dat het nederl. de 
oppositie kort:lang bij de vocalen niet kent. De a van man is, 
zoals men dat noemt, „scherp gesneden”, dwz. zij wordt op het 
moment van haar volle kracht door de volgende consonant af¬ 
gesneden, en kan dienovereenkomstig niet in open lettergrepen 
staan. De a van maan daarentegen krijgt de gelegenheid vrij uit 
te klinken, zowel in open als in gesloten lettergrepen. De oppo¬ 
sitie is er een van accent of toonbeweging. Natuurlijk gaat hier¬ 
mede ook wel een verschil in lengte en in timbre samen, maar 
dit is voor het taalgevoel secundair. 
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E 

§ 10. Tussen ë en ë is naast de quantiteitsoppositie een dui¬ 
delijk verschil in timbre aanwezig: ë is een relatief open, ê daar¬ 
entegen een gesloten klank. Dit laat zich bewijzen niet slechts uit 
de ontwikkelingsgeschiedenis dezer klanken in het latijn en uit 
de uitdrukkelijke getuigenissen der grammatici, maar ook uit 
de wijze, waarop zij in de romaanse talen vertegenwoordigd 
zijn. I-Iet italiaans b.v. heeft, nadat de quantiteitsoppositie op¬ 
gegeven was, het timbreverschil bewaard: bello, lat. bellus heeft 
open e, slelln, lat. sfèlla heeft gesloten e. Voor de uitspraak 
kunnen we in het nederl. het best vergelijken de e van met voor¬ 
lat. ë en die van mee voor lat. ë. 

I 

§ 11, Wanneer de lat. grammatici over de verschillende i~ 
klanken spreken, gebruiken zij de benamingen (sonus) exilis, 
tenuis, pinguis> latus, plenus op weinig systematische wijze, zodat 
het onmogelijk is met deze termen een nauwkeurig omschreven 
betekenisinhoud te verbinden. Niettemin blijkt uit hun ge¬ 
tuigenissen tesamen met de feiten in de romaanse talen - waar 
kt. ï met e samenviel: lat. blblt, it. beve, doch lat. ï zuiver i-klank 
bleef: lat. misï, it. misi - met voldoende zekerheid, dat het lat. 
tussen ï en ï een timbreverschil kende: ï werd meer open, ï 
daarentegen meer gesloten gearticuleerd. De uitspraak kunnen 
we vergelijken met onze i van rip, resp. ie van riep. 

§ 12. De lat. grammatici kennen een derde variatie van de i- 
klank, die echter geen sporen heeft achtergelaten in de romaanse 
talen: de ï van optimus, ultimus, ouder optumus, ultumus. Zij defi¬ 
niëren deze klank als liggend tussen i en u. Aanvankelijk werd 
wel meer u gesproken, naderhand i. In de eerste eeuw n, Chr. 
gold de uitspraak naar de u toe als boers en volgens de gram¬ 
maticus Vellus Longus (VII 49, 19 en 68, 6 K) sprak men in 
deze tijd in ontwikkelde kringen een tussenklank die we wel 
met ü kunnen aanduiden. Het geldt hier een klank, die vooral 
optrad als vertegenwoordiger van u, ontstaan uit ouder o, a, «, 
e> in niet betoonde syllaben onder invloed van een naburige 
labiaal, zoals monumentum <C *mone-mentom> maxumus < *mag- 
semos e.a. Volgens Velius Longus (VII 75, 16 K) werd dezelfde 
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klank echter ook wel gesproken in betoonde syllaben i. pl. v. i na 
voorafgaande p, zoals in virius, vir e.a. Uit alles blijkt, dat we 
niet te doen hebben met een afzonderlijk phoneem, doch met 
een concomitante variatie van het phoneem ï, die onder enigs¬ 
zins onvaste omstandigheden tijdelijk en in bepaalde kringen 
in gebruik was, om vervolgens weer te verdwijnen zonder 
sporen in de ontwikkeling van het latijnse vocaalsysteem 
achter te laten. 

O 

§ 13. Tussen ö en ö is naast de quantiteitsoppositie een 
duidelijk timbre-verschil aanwezig. In de rom. talen is lat. ö 
met lat ü samengevallen, Ö daarentegen niet. Het it. heeft molk 
met open o uit lat. mbllis> sok met gesloten o uit sölem. De ö werd 
dus meer gesloten, de Ö meer open gearticuleerd. Voor de uit¬ 
spraak kan men vergelijken de o-klank in ned. s(oon, resp. die 
in dok. 

U 

§ 14. Hoewel de lat. grammatici aan het onderscheid tussen ü 
en ü minder aandacht schenken dan aan dat tussen ï en ï, blijkt 
toch uit de verschillende ontwikkeling dezer klanken in de rom. 
talen, dat het lat. ook hier naast de quantiteitsoppositie een 
timbreverschil kende, zodat we aan moeten nemen, dat ü meer 
gesloten werd gearticuleerd dan ü. De lat. ü heeft in de rom. 
talen slechts geringe veranderingen ondergaan en leeft nog 
zuiver voort in de u van it. luna. In de uitspraak beantwoordt 
de klank ongeveer aan de oe van ned. moeder. De lat. ü is in de 
rom. 'talen samengevallen met o : it. bocca uit lat. bucca. De lat. 
uitspraak van u is te vergelijken met de engelse u in ƒ«//. Het 
nederl. kent geen adaequate klank. We zouden het best kunnen 
vergelijken de oe van snel en zonder nadruk gesproken hoe. 

§ 15. Niets wettigt de veronderstelling dat lat. u een .«-klank 
was. Het oe-karakter wordt geillustreerd, wanneer Plautus in 
Men. 654 de klank van het tweemaal herhaalde /ü, di vergelijkt 
met de roep van de uil. Een «-klank kende het lat., zoals boven 
in § 12 reeds aangeduid, alleen als combinatorische variant van de 
ï en verder in leenwoorden van griekse oorsprong. Aanvanke¬ 
lijk schreef en sprak men ook in deze gevallen wel lat. u. Ennius 
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heeft Barrus en Brugys voor Pyrrhus en Pbrygzs (cf. Cic., Qr. 48, 
160); (voor b i.pl.v. p cf. § 72). Plautus heeft Bacch. 129 de 
woordspeling Dy de 'fado, wat eveneens op de uitspraak oe wijst. 
Later - zeker ten tijde van Cicero - werd dan echter in griekse 
woorden regelmatig y geschreven en ü gesproken. De klank 
werd echter, evenals het letterteken, steeds als uitheems ge¬ 
voeld en maakt geen deel uit van het lat. klanksysteem (cf. 
Quint. XII 10, 27 v.). 

OVERZICHT DER VOCALEN 

§ 16. Het latijn kent dus in het geheel 10 vocaalphonemen, 
verdeeld in een groep van 5 korte en een van 5 lange vocalen. 
Wij kunnen ze overzichtelijk ordenen in twee naast elkander 
geplaatste driehoeksystemen, waarvan de toppen (maximale 
openingsgraad) op gelijke hoogte liggen, terwijl de basis 
(minimale openingsgraad) van de driehoek der lange vocalen 
iets lager ligt 

a a 

NEUTRALIS ATIEVERSCHIJNSELEN 

De quantiteitscorrelatie 

§ 17. De quantiteitscorrelatie a : a, — e : ë — i :ï = o : ö~ 
u : ö is het fundament van het lat. vocaalsysteem. Wanneer 
deze correlatie in de periode van het laat-latijn, rond de 3e of 4e 
eeuw n. Chr. verbroken wordt, raakt heel het vocaalsysteem 
aan het wankelen. Neutralisatieverschijnselen treden echter 
zonder schadelijke invloed op het systeem als geheel reeds veel 
vroeger op. 

Verkorting van lange vocalen. 

§ 18. 1. Vóórvocaal: Men kent de regel, die niet alleen voor 
de poëzie maar ook voor de omgangstaal geldt: vocalis ante 
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vocalem corripitur „vocaal vóór vocaal wordt verkort”. Blijk¬ 
baar was het voor de Romein moeielijk, om vóór vocaal een 
lange vocaal te spreken, zodat in deze positie geen onderscheid 
gemaakt wordt tussen lange en korte vocalen, doch iedere 
vocaal kort wordt gesproken. Zo staan b.v. naast elkaar plèo 
en pfenus, crëöre en crëscere. Deze regel geldt niet slechts voor de 
opeenvolging van twee vocalen in een woord, maar ook in de 
zin; dus vocaal op het einde van een woord wordt vóór een 
woord, dat met vocaal begint, steeds kort gesproken: /ü amas. 
Zó is de regel in het algemeen beschaafde taalgebruik. Schom¬ 
melingen zijn echter niet zeldzaam. Bij u en i vinden we in de 
archaische periode nog vaker de lange quantiteit: fviit, ïnstitüï, 
Diana e.a. De verklaring hiervoor is wel, dat tussen u, i en 
volgende vocaal de overgangsklanken v en j gesproken werden, 
die aanvankelijk een verkorting tegenhielden. Bij de vormen van 
flo handhaafde de ï zich vóór vocaal ook in het klassiek latijn: 
flunt, flat, fllbat etc. (analogisch naar flsjlmus). Niet echter bij 
fierem en fierl, waarvan de ï bij de comici meest kort is; met ï 
worden deze vormen alleen aangetroffen bij het verseinde, 
vóór de caesuur en verder in de cantica. De latere poëzie heeft 
uitsluitend de vormen met ï, terwijl in Cicero’s clausulae echter 
weer de vormen met ï gevonden worden. Ook vinden we in 
heel het litteraire proza de ï in de pronominale genitivi op 
-las, evenals bij de archaïsche dichters, terwijl daarentegen de 
klassieke dichtertaal (sinds Lucilius) aan de vormen met ï de 
voorkeur gaf. 

2. Vóór nt, nd etc.: Het lat. heeft de tendentie om lange en 
korte vocaal te doen samenvallen vóór de groep nasaal of liquida 
-f- occlusiva. Vooral is dit te constateren vóór -nt-, -nt en -nd- 
in de 3e pers. plur. der a-en ë-tempora en -verba en in het part. 
praes. en het gerund, dezer verba: legant, legen t, amant, flent, 
amandus, amantis etc. naast legos, legëmus, amatis, flëbam etc. Uit¬ 
zonderingen zijn ook hier niet zeldzaam. De lange voc. vinden 
we in vmdo, Jon tem, qalntus e.a. 

3. In eindpositie vóór -m, -t, ~r, -/: Ook in deze positie 
handhaaft het latijn de oppositie tussen lange en korte vocalen 
niet. Vandaar tegenstellingen als legam: legamus, legat\ legatis, 
flet: fes, sim en sit: slmus en slüs,feror: fero etc. Men vergelijke 
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ook de notn. sing. op -tor, -sor, -ter, -al, -ar als lictor, uxór, 
pater, bacck&nal, calcar naast kctöris, uxöris, gr. nat^q, baccha- 
nalis, calc&ris. Vóór -m zijn in deze positie sinds het begin der 
historische periode geen sporen meer van een lange vocaal te 
bekennen. Vóór -r, -l, -t treft men in de oud-lat. poëzie echter 
nog herhaaldelijk lange vocalen aan: arat, uxör, bacckanal. In 
éénlettergrepige woorden handhaafde de lange voc. zich steeds 
vóór -r en -h für, cür, par, söl e.a. 

4. Vóór dubbele medeklinkers: Ook in deze positie schijnt 
neutralisatie der quantiteitscorrelatie op te treden. Zekere voor¬ 
beelden uit de centrale periode van het lat. zijn echter schaars, 
en veel is bij dit verschijnsel nog onzeker. Wij noemen: litfera 
naast Ut era, littus naast lïtus, Iuppiter. uit Iüpiter, misschien ook 
mitto naast t/nsl. 

5. In jambische woorden: Dezelfde neutralisatietendentie is 
ook te bespeuren in de eindsyllaben van jambische woorden. 
Deze konden in de oud-lat. poëzie, en met name bij de comici 
volgens de wet der z.g. jamben ver korting, waarvan de werking 
zich bij hen overigens ook tot meerlettergrepige woorden en 
tot woordgroepen uitstrekt (cf. § 96), steeds pyrrhichisch of 
bibrevis (V J) gemeten worden. Het staat vast, dat dit verschijn¬ 
sel, zij het slechts tot op zekere hoogte,, niet alleen van proso¬ 
dische aard was, maar ook in het levende taalgebruik wortelde. 
In een aantal oorspronkelijk jambische woorden heeft de korte 
quantiteit van de vocaal der eindsyllabe zich duurzaam door¬ 
gezet: bene, male, ciio, modo, quasi, nisi, mihi, tibi, sibi, ubi, puta 
(in de betekenis „bij voorbeeld”), have (als groet). Het klassiek 
latijn gaat hierin echter veel minder ver dan het oud-lat, De 
zekere voorbeelden zijn beperkt tot de bovengenoemde veel 
gebruikte en daardoor in de zin met weinig nadruk gearticu¬ 
leerde woordjes; daarnaast hebben we echter ca tl, retro, doel etc. 
Het verschijnsel trad ook nooit op in woorden, die deel uit¬ 
maken van een paradigma, zoals de casusvormen vin, viro, 
virös, waarvan de ï, 5 steun vindt in niet-jambische vormen als 
anirni, divö etc. 

6. De nom. sing. der a-stammen: Het lat. heeft hier in de 
historische periode steeds -a: toga, terwijl in de rest van het 
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paradigma a is doorgevoerd: gen. sing. iogas, abl. sing. toga etc. 
Men neemt aan, dat de verkorting van -a in de nom. sing. is 
uitgegaan van oorspronkelijk jambische woorden als toga, 
aqua, rosa etc. en zich vervolgens ook tot niet-jamb. woorden 
als anima, pita e.a. heeft uitgebreid. Ook kan de regel, dat lange 
voc. voor volgende voc. in de zin kort werd gesproken mede 
van invloed zijn geweest, (cf. § 18). 

7. -o op het einde der woorden: Met de speciale behandeling 
van de quantiteitsoppositie op het einde van jambische woor¬ 
den hangt ook wel samen de aarzeling tussen -ö en -5 op het 
einde der woorden in het algemeen, met name in de le pers. 
sing. der verba, zoals laudo, lego, dlxcro en in de nom. sing. der 
nomina zoals homo, Naso, llctio, e.a. Aanvankelijk vinden we 
hier -ö alleen in jamb. woorden als lego, volo, naast dïcö, laudö of 
duo naast ambo. Sinds de keizertijd echter ook in niet-jambische 
woorden: transen, tollo, nzmo, naast anderzijds taceö, iubeo, iüro. 
Seneca maakt in zijn verzen een ruim gebruik van deze woor¬ 
den op -ö. Daarentegen blijft in de dat.-abl. sing. der 2e deel. 
en in de imper. op -tö de slot-ö vrij goed bewaard tot in de tijd, 
waarin de quantiteitsoppositie in het algemeen uit het lat. 
phonologisch systeem gaat verdwijnen. 

Verlenging van korte vocalen. 

§ 19.. In alle tot nu toe behandelde gevallen werd het neutrali¬ 
satie product vertegenwoordigd door de korte vocaal. Er zijn. 
echter ook enkele gevallen, waarin tengevolge van een rekkings 
proces in bepaalde posities steeds de lange quantiteit optreedt. 

1. Voor -ns, -ns-, -nf—: Cicero (Or. 48,159) plaatst tegenover 
elkaar indoctus en ïnsanus, inhumanus en Infllïx, cbmposuit en. 
cönsulvit, cöncrepuit en cönfëcit, en formuleert de regel, dat in— en 
con- met lange vocaal gesproken worden in de samenstellingen, 
waarvan het tweede lid met s of ƒ begint; de lange quantiteit 
werd in deze gevallen duidelijk geconstateerd door het oor, 
hoewel het etymologisch bewustzijn zich ertegen verzette: 
consule veritatem, reprehendet; refer ad aures, probabunt; 
„gaat men af op de logica, deze zal mij in het ongelijk stellen; 
verlaat men zich echter op het gehoor, dit zal mij gelijk 
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geven,” (ibid.) Wij kunnen de regel ruimer formuleren en op 
grond van inscripties en andere getuigenissen aannemen, dat 
vóór inl. en ausL ns en vóór inl. nf iedere vocaal lang werd 
gesproken; dus ook Inferior, cënsor, trans etc. Het hier opge¬ 
merkte betreft in het bijzonder de uitspraak ten tijde van Cicero. 
In de latere keizertijd werd, zoals uit de uitingen der grammatici 
blijkt, deze regel niet meer streng in acht genomen. 

Volgens Quint. I, 7, 29 werd de n in consulës niet meer ge¬ 
hoord: „consules” exempta n littera legimus; „consuks spreken 
we met weglating van de n”. Andere getuigenissen bevestigen 
dit (cf. § 42), Wanneer de nasaal niet meer afzonderlijk gearticu¬ 
leerd werd, zal de voorafgaande klinker waarschijnlijk genasa¬ 
leerd gesproken zijn. Het neutralisatieproduct is in deze omstan¬ 
digheden een klank, die b.v. noch met a noch ook met a samen¬ 
viel, maar gevoeld werd als een genasaleerde lange vocaal, die 
buiten deze verbindingen niet voorkwam, en voor het latijnse 
taalgevoel niet als een afzonderlijk phoneem gold, doch als een 
combinatorische variant van de a. Vandaar dan ook dat de 
grammatici hem niet duidelijk beschrijven. 

2. In sommige part. perf. op —tus: Het klassieke lat. kent 
naast elkaar actus en ago, tacius en tango, pactus en pango, lëctus en 
lëgo, rëctus en rëgo, têctus en tëgo, vlsus en video, casus en cado, ësus 
en ëdo. Ook hierin kunnen we een geval van neutralisatie zien. 
De regel is deze, dat in part. perf. op ~tus de wortelvocaal 
steeds lang wordt gesproken, wanneer de verbaalstam op stem¬ 
hebbende velare of dentale occlusiva eindigt. Tegenover actus, 
rëctus etc. staan dus factus, spectus, dictus, missus e.a. Uitzonde¬ 
ringen als sessus bij sedeo, fissus bij findo, scissus bij scindo, strictus 
bij stringo hebben nog geen afdoende verklaring gevonden. 

De qualitatieve opposities 

§ 20. tiet systeem der qualitatieve opposities bij de latijnse 
vocalen: a : e,a \i,e : / etc. vormt in de klassieke periode een 
hecht geheel, waarin pas in het laat-lat., wanneer eenmaal de 
quantiteitscorrelatie ondermijnd is en daardoor het hele sy¬ 
steem in het ongerede raakt, grotere verschuivingen voor¬ 
komen. Van de andere kant had vroeger de praelitteraire 
periode onder invloed van het woordrhythme in de midden en 
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eindsyllaben belangrijke veranderingen, vooral in de functio¬ 
nele belasting dezer tegenstellingen, gebracht. Daar deze ver¬ 
schijnselen ten nauwste samenhangen met de eigenaardig¬ 
heden van het rhythmisch verloop in de uitspraak der woorden, 
zullen zij in ander verband, bij de behandeling van de klanken 
in het woord, ter sprake komen (cf. § 109 en §§ 114-118). Hier 
worden alleen enkele gevallen vermeld, die niet met de klank- 
beweging in het woord op directe wijze samenhangen. Zij 
hebben allen, evenals trouwens ook de qualitatieve verande¬ 
ringen in de midden- en eindsyllaben betrekking op korte 
vocalen, die in dit opzicht de geringste weerstand blijken te 
bezitten. De lange vocalen daarentegen slagen erin hun quali¬ 
tatieve tegenstellingen in alle omstandigheden te handhaven. 
Wanneer zij een verzwakking ondergaan, wordt de quantiteits- 
oppositie aangetast (cf. § 18). 

§ 21. 1. De oppositie e : i. 

a) Vóór velare nasaal: in deze positie schijnt het lat. uit¬ 
sluitend /, niet e te dulden, b.v. septingentl naast septem\ digtius 
naast decet', lignum naast kgo\ tignum (vooral plur. tigna „balken”) 
naast tego\ tingo naast gr. /vyy-r; cönfr'ingo <* cönfrengö 
<* con-frangö (cf. § 117,2); sinciput <* sëm(i)-caput{met reductie 
van ë vóór sonant in gesloten syllabe na syncope van i, cf. § 18, 
2). De e van iuvencus is niet verklaard. 

b) Vóór vocaal: Opvallend is de wisseling van e en i in mens : 
miïs, samengetr. mis (CIL I2 15, een der Scipioneninscr., heeft 
reeds mieis); verder deus : dil en diïs, samengetr. dl en dis (de 
gecontraheerde vormen waren anderzijds vroeger ook reeds 
ontstaan uit dm en dms <* deivei en * aeiveis met uitval van -v- 
tussen gelijke vocalen cf. § 28 en § 33). Zo ook eum : il en /Lr, 
samengetr. i en Ir. De vormen met i worden reeds aangetroffen 
bij Plautus en Terentius, terwijl anderzijds in de le eeuw n Chr. 
de grammaticus Velius Longus (VII77,16 K.) getuigt, dat ook 
hij de uitspraak miïs en niet mets als juist erkent: nostris auribus 
placet. .. „miis” per i, non „meis” per e, ut Terentius: at 
enim istoc nihil est magis, Syre, miis nuptiis adversum (Heaut. 
699). En uit Caper (VII 109,6 K) blijkt nog eens ter zelfder 
tijd, dat men i sprak, hoewel de grammatici voor de regel¬ 
matigheid van het paradigma e probeerden te sauveren: „dei” 
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non „dii”; nam et „deabus” Cicero dixït: igitur „deis” ratio, 
„diis” consuetudo. De regel is, dat vóór volgende i een bidank 
niet slechts kort maar bovendien dermate gesloten werd gearti¬ 
culeerd, dat hij voor het oor samenviel met /. Voor andere 
korte vocaal gebeurt dit niet regelmatig, doch de tendentie is 
ook hier aanwezig, zoals blijken kan uit de frequente verwisse¬ 
ling van de suffixen-tfor en -ius, -eolus en -iolus, en uit de popu¬ 
laire Iaat-lat. vormen valia, habias i.pl.v. valeat en habeas. ■ 

2. De oppositie o : u. 

De o vertoont onder verschillende omstandigheden de 
neiging, om als u te worden gesproken. 

a) . Voor gutturale nasaal: hunc naast oud-lat. hon-ce, uncus 
naast gr. oyxoc; „haak”, o blijft echter in longus. 

b) . Voor velare /, vooral voor / -j- cons.: culpa naast ouder 
colpa> vulnus naast volnus, vult en vultis naast volt en voltis, multa 
naast molta, stultus naast stolidus, sëdulö < së(d) dolöd „zonder 
erg”, epistula naast gr. ènuriofoj, consul naast cö{n)sol etc. 

c) Soms voor r -\- cons. : furnus naast fornax „oven”, curvus 
„krom” naast corvus „raaf”. 

d) Voor m -f- voc.: umerus <* omesos, cf. umbr. onse (locat.), 
Numidae naar gr. No/ndshc;. Daarnaast echter domus en homo. 

Na voorafgaande v of u vinden we tot in het begin van de 
keizertijd echter steeds o in alle posities (ook op het einde der 
woorden; cf. § 109, 4): avonculus, volgus, servos, servom, mortuos, 
parvolus, sequontur. Men kan zich afvragen, of het hier alleen een 
orthograpnische kwestie geldt ter vermijding van de opeen¬ 
volging vV voor vu of mi (VV werd reeds voor ü gebruikt), 
of dat werkelijk o werd gesproken. Het eerste lijkt het meest 
waarschijnlijke. 

3. De oppositie o : e, 

a) Vóór velare /zien we, dat e zijn timbre verliest en als o of u 
gesproken wordt. Vandaar tegenstellingen als velim en veile 
naast Wo, volumus en vult, vultis (ouder volt, voltis); petto naast 
pulsus e.a. Ook in ontleningen als okum uit gr. HXiuFov. 

b) Anderzijds gaat de groep vo— aan het begin der woorden 
in de loop van de 2e eeuw v. Chr. vóór rs, rr, rt, /, st regelmatig 
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over in ve-~ : vorsus, vorro, vortex, voto, voster naast jonger versus, 
verrOy vertex, veto, vester. QuintiUanus (I 7, 25) plaatst deze over- 
gang in de tijd van Scipio Africanus. In de hss. van Plautus 
maar ook van Vergilius wordt nog vaker o aangetroffen. De 
inscr. uit de 2e helft van de 2e eeuw v. Chr. vertonen aarze¬ 
lingen: vorsus en advorsum nog op de Tabula Bantina uit de tijd . 
der Gracchen (CIL I2 582, 18 en 19) naast aversum en avorsum 
in de Lex Repetundarum van 122 v, Chr. (I2 583, 3, en 59). 
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§ 22. Wij hebben de latijnse diphtongen geen plaats gegeven 
in het systeem der lange vocalen, daar zij, voor zover we kun¬ 
nen nagaan, geen afzonderlijke phonemen vormen, doch bestaan 
uit twee phonemen, die ieder ook elders los van elkaar voor¬ 
komen. Marius Victorinus (4e eeuw n. Chr.) spreekt uitdrukke¬ 
lijk van twee vocalen, die, „onderling verbonden en door één 
en dezelfde ademstoot voortgebracht een natura lange letter¬ 
greep vormen zoals ae, oe, au”: duae inter se vocales iugatae 
ac sub unius vocis enuntiatione prolatae syllabam faciunt na¬ 
tura longam ... ut ae oe au (Kb VI 32, 4-6). De grammaticus 
Nigidius (le eeuw v. Chr.) onderscheidt (bij Gellius XIX 14, 6) 
in de diphtongen een hoofdelement en een bij element; de e 
kan, volgens hem, zowel het een als het ander zijn: praeit in 
„Euripo”, subit in Aemilio”, „ze gaat vooraf in Euripus, maar 
ze volgt in Aemilius”. Mogelijk denkt Nigidius hierbij in de 
eerste plaats aan het schriftbeeld. Dit is echter zeker niet het 
geval bij Terentius Scaurus (2e eeuw n. Chr.), die schriftbeeld 
en acoustische indruk tegenover elkander plaatst, wanneer hij 
zegt, dat óók wanneer men archaïserend ai schrijft, als tweede 
element een e wordt gehoord: sed magis in illis (sc. „pictai 
vestis” vel „aulai medio”) e novissima sonat; „maar veelmeer 
wordt hier (n.1. in pictai vestis of aulai medio) een e op het einde 
gehoord” (VII 16,9 K). Dat ook in au twee phonemen gehoord 
werden, wordt waarschijnlijk wanneer we zien, dat in het vul- 
gairlatijn het tweede element tengevolge van dissimilatie kan 
verdwijnen in lettergrepen vóór de 'toon, indien de volgende 
syllabe een u bevat; zo lezen we vaak op inscr. ipl.v. Augustus 
de vorm Agustus, die voortleeft in it. Agosto. 

AE 

§ 23. Dit is een van de meest voorkomende diphtongen in het 
latijn, b.v. aedës, aequus, aevum, laevus, prae, rosae. In de 2e eeuw 
v. Chr. komt de vorm ae algemeen in gebruik i.pbv. het oudere 
ai. Zo staat aedës naast ouder aidês, praeda naast praida, eruaero 
naast quairo e.a. Wanneer in de le eeuw n. Chr, vooral onder de 
keizer-grammaticus, Claudius, in officiële inscr, de schrijfwijze 
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ae au (§§ 22—24) 

ai weer opkomt, is dit niet anders dan een graphische aange¬ 
legenheid; in de uitspraak bleef men als tweede element een e 
horen. De diphtongische uitspraak (a -j- e) staat voor de gehele 
centrale periode van het latijn vast. Eerst in het laat-lat., met 
name sinds de 3e eeuw n. Chr., ontwikkelde ae zich tot een 
klank, die van open ë nauwelijks te onderscheiden viel. In de 
klassieke periode treft men deze uitspraak weliswaar ook aan, 
doch zij wordt dan, hetzij als provinciaal, hetzij als boers ge¬ 
voeld. Zo werd volgens Varro, LL 5, 97 in Latium op het land 
êdus „bok”, in de stad echter aedus gesproken. 

AU 

§ 24. Ook au handhaafde zijn diphtongische uitspraak, zelfs 
t gedurende de gehele periode van het laat-lat., b.v. aut, autem, 

augeo, haurio, laudo, pauci. Verschillende rom. talen hebben deze 
diphtong zuiver bewaard, in andere daarentegen ontwikkelde 
hij zich tot gesloten o. Dit is echter een romaanse, geen latijnse 
ontwikkeling, zoals uit de ch van fr. cbose, en de c van it. poco 
blijkt. Toch kent het lat., in ieder geval sinds Plautus - getuige 
de assonantie bij woordspelingen als auscultavi ab ostio (Merc. 
477), aurata, omata (Ep. 222) etc. - de monophtongische uit- 

\ spraak ö, maar deze is wederom beperkt tot de provincie (um- 
brische invloed) en de omgangstaal van Rome, waar ze echter 
een grotere verbreiding vond, dan ë voor ae. Zelfs Cicero vindt 
het gewoon, om in zijn brieven ölla voor aula te gebruiken, 
evenals de deminutiefvormen pöllulum, brietda, lareola, zoals zijn 
tegenstander Clodius de eerste van zijn geslacht was, die, om 
zijn democratische gezindheid te doen blijken, zijn naam met 
ö schreef. Zo kwam het, dat men soms niet wist, of men öof au 
moest spreken. Dit overkwam keizer Vespasianus, die volgens 

" Suetonius (Vesp. 22) door Mestrius Florus erop gewezen, dat 
men plaustra, niet plöstra diende te spreken, deze de volgende 
dag met Flaurus aansprak. 

ae en au zijn de enige diphtongen, die in het klassieke lat. op 
ruimer schaal voorkomen, en ook in stamwoorden nog alge¬ 
meen gebruikelijk zijn. Andere diphtongen treft men slechts 
aan in min of meer archaïsche relicten en op de woordnaad, 
waar semanteem en morpheem in elkander overgaan. 
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OE 

§ 25. In het begin van de 2e eeuw v. Cht\ is de oudere diph- 
tong oi via oe tot ü geworden; zo werd oinos via oenus (bij PI.) tot 
mus. Het klassiek lat. heeft niet meer dan enkele sporen van oe 
bewaard. Zo na voorafgaande p- ofƒ-, wanneer de volgende 
lettergreep geen $ bevatte: poena naast fiünïre, Poenus naast 
Pxmicus; verder foedus „verdrag”, foedus „lelijk”, foetor „stank”. 
Ook handhaafde het technische moenia „stadsmuren” zijn diph- 
tong in tegenstelling tot het gewone mürus „muur”. Tenslotte 
treffen we deze diphtong aan in jongere contractie-vormen: 
coetus uit co-itus, coepl uit co-zpï (perf, van apio). 

EU 

§ 26. De oorspronkelijke diphtong eu is in het lat. praehis- 
torisch verloren gegaan. Het historische lat. kent deze klank niet 
anders dan in enkele jongere vormingen, die ontstaan zijn ten¬ 
gevolge van contractie. Zo in neuter uit ne-uter, dat volgens de 
grammaticus Consentius (V 389,28 K) tot aan het einde van de 
le eeuw v. Chr. niet anders dan drielettergrepig gesproken 
werd (tweelettergr. voor het eerst in Ciris 68). Verder in seu <, 
sei-ve (sm), neu <* nz-ve, ccu <* cei-ve, waar echter wel sëu, nou, 
czu gesproken werd. Tenslotte staat deze klank nog in enkele 
vormen, die krachtens hun aard buiten het gewone taalmecha- 
nisme vallen: de interjecties beu en hem, zelden voorkomende 
eigennamen als ager- Teuranus, germaanse of gallische namen als 
Teutonl en griekse leenwoorden, waarbij echter de uitgang -eus 
(-ave) in Pt leus etc. misschien tweelettergrepig gesproken werd. 

UI 

§ 27. Deze verbinding is zeer zeldzaam en kan nauwelijks 
tot de latijnse diphtongen gerekend worden. We treffen ze aan 
in de pron. cui en huk, die, aanvankelijk bij Plautus nog soms 
tweelettergrepig (—), verder steeds éénlettergrepig gesproken 
worden tot in de keizertijd, wanneer de tweelettergrepige uit¬ 
spraak, maar nu met korte eerste syllabe, algemeen wordt (cui 
voor het eerst tweelettergr. bij Martialis, huic bij Statius). 
Verder in de overeenkomstige gen. cuius en huius, die gesproken 
werden cujjus en hujjus, zoals uit de schrijfwijze met —ii— op 
inscr, blijkt. We kunnen hieruit opmaken, dat de j als geminata 
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oe eu ui ei ai oi (§§ 25—30) 

dwz. zowel bij de eerste als bij de tweede syllabe gesproken 
werd. Behalve in deze geïsoleerd staande vormen van de pro¬ 
nominale flexie vinden we ui alleen nog in de eveneens buiten 
het taalmechanisme vallende interjectie hui. 

EI 

§ 28. Evenals ui komen de dlphtongische verbindingen ei, ai en 
oi in het klassieke lat. niet anders dan in geïsoleerde posities voor. 
Wel heeft het lat. een ruim gebruik van de diphtong ei gekend, 
doch deze was bij het begin der overlevering reeds aan het ver¬ 
dwijnen en ging in de loop van de tweede eeuw v. Chr. algemeen 
Over in ï : deico : clico, diffeido : diffldo, inceido : incido e.a. Waar we 
ei in het latere lat. aantreffen geldt het steeds jongere vormingen; 
zo in de pron. dat. ei en eidem, die in het oud-lat. tweeletter¬ 
grepig (-.-), vervolgens éénlettergr. en in de keizertijd weer 
tweelettergr. (- -) gesproken worden (ëï sinds Ovidius). Verder 
in de gen. eius, gesproken en vaak ook geschreven ejjus, evenals 
in het eigennamensuffix - e(j)jus, b.v. Pompeius, in de compar. 
peior (pejjor) en in het verbumpeiero (pejjero) „vals zweren”; 
tenslotte ook in de interjectie ei. Daarentegen hebben dziero 
„zweren en ziero „afzweren” evenals ê(j)icio lange ë, hoewel 
Velius Longus (VII 72, 7 K) later de uitspraak ejjicit vermeldt. 

AI 

§ 29. Oorspronkelijk ai was sinds begin 2e eeuw v. Chr. 
overgegaan in ae (cf. § 23). In het klassiek lat, treffen we ai uit¬ 
sluitend aan op de woordnaad vóór -j- zoals in maior, aio, Maia, 
maiestas e.a. gesproken mqjjor etc., zoals door Quintilianus 
(I 4, 11) voor Cicero uitdrukkelijk wordt vermeld, en de inscr. 
verder bewijzen. Ook een griekse naam als Aiax werd volgens 
Velius Longus (VII54,16) Ajjax gesproken. Gaius daarentegen 
is drielettergr. Tenslotte treffen we de diphtong aan in de inter¬ 
jectie ai. 

OI 

§ 30. Oorspronkelijk oi was wederom in de loop van de 2e 
eeuw v. Chr. helemaal verloren gegaan (cf. § 25). In het klassiek 
lat. kunnen we wel niet meer van het bestaan van een dipht ong 
oi sprekem Velius Longus (VII 54, 20 en 21 K) vermeldt de 
uitspraak Trojja en cojjicit voor Troia en coicit. 
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DE HALFKLINKERS J EN V 

§ 31. Naast de klinkers i en u kent het lat. het gebruik van 
dezelfde klanken als halfklinkers in gelijke posities als die, 
waarin de gewone consonanten voorkomen. We nebben hier wel 
te doen met afzonderlijke phonemen, hoewel het lat. alfabet dit 
conson. gebruik van i en.u met dezelfde tekens aanduidt, waar¬ 
mede de overeenkomstige vocalen worden aangeduid (cf § 2). 

§ 32. Dat j en v inderdaad als halfklinkers, niet als spiranten 
gesproken werden, blijkt behalve uit het getuigenis der gram¬ 
matici ook hieruit, dat zij in bepaalde vormen met de vocalen 
i en ü afwisselen; zo staan naast elkaar jam en etuini (drieletter- 
gr.), /arua (PI.) en larva (klass. lat.); soluo voluo (oud-lat.) en solvo 
volvo (klass. lat.), evenals solui volui en solvi volvï; ook tennis 
aarzelt in de le eeuw n. Chr. tussen éénlettergr. en tweelettergr. 
uitspraak. Op halfvocalische uitspraak wijst tenslotte de gr. 
transcriptie van latijnse woorden als OvaXëQiog, lovhoï 
— Valerius, Jülius. 

§ 33. De aard van j en v als halfvocalen bracht mee, dat hun 
positie in de structuur, van het lat. klanksysteem vrij zwak was. 
Ze staan dan ook nooit op het einde der woorden. Intervocalisch 
staat j uitsluitend als geminata, b.v. in ma(*)jor, a(j)jo, e(j)jus 
pe(j)jus etc. (cf. §§ 28-29). Ook de intervocahsche positie van v 
was niet sterk. Wel kent het lat. vormen als vwo, iuventüs etc., 
ma ar tussen twee klinkers van gelijke kleur is de v weinig 
stabiel; normaal valt ze in deze positie uit, waarna dan de twee 
gelijke vocalen gecontraheerd worden. Zo hebben we naast 
elkaar de oudere vormen lavabrum, lavatrina en de jongere 
labrum, latrina; altrövorsum, retrövorsmn en altrörsum, retrörsum. 
Het oud-lat. heeft reeds naast elkaar de doubletten jï vis en sis 
„asjeblieft”; nog in het klassieke lat. komen naast elkander 
voor ditis (gen. van dives), dïtior, dïtissimus en divitis, divitior, 
divitissimus; audïstis en audïvistis; cönsuzrunt en cönsuêverunt e.a. 
De korte vormen zijn de meest normale; de lange handhaafden 
zich naar analogie van vormen, waarbij de v niet tussen gelijke 
klinkers stond als dives, atnavistï, növerunt, die normaal ge¬ 
bruikelijk zijn, hoewel toch ook weer amasti en nörunt aange- 
troffen worden. De zwakke uitspraak, respectievelijk het weg-? 
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vallen van intervocahsche v, is niet beperkt tot de gevallen, 
waarin zij tussen klinkers van dezelfde kleur staat; zo hebben 
we normaal cöntio naast coventio in het S. C. de Bacch. (CIL I2 
581, 22), nönus uit * novenos, deorsum uit * dzvorsum, seorsum uit 
* së-vorstm, amasti naast amavisti, nösti naast növisti, nörunt naast 
növermt etc. In de volkstaal gaat deze uitval van intervocalische 
v nog aanmerkelijk verder. Hier sprak men blijkens het over¬ 
eenstemmende getuigenis van de grammatici, de inscr. en de 
rom. talen fai/la, paor, probai, paimcntum voor favilla, pavor, 
probavx, pavimentum etc. 

§ 34. Een ander bewijs van de zwakke positie, diej en v inna¬ 
men, moet gezien worden in de neiging tot zuiver consonantische 
i.c. spirantische uitspraak. De chronologie dezer ontwikkeling is 
moeielijk aan te geven. Het begin van de spirantische uitspraak 
van v moet waarschijnlijk reeds in de republikeinse periode 
gezocht worden. Zeker is, dat sinds de 2e eeuw n. Chr., maar 
vooral sinds de 3e eeuw v in de inscr. herhaaldelijk verwisseld 
wordt met b, die intussen ook spirantisch geworden was. Van¬ 
daar schrijfwijzen als baliat voor valeat (CIL IV 4874), iubentutis 
voor iuventtxtis (ib. VI 1, 2120 r. 6) en omgekeerd iuvente voor 
iübente (ib. XI 137), liberta(p)us voor libertabus (ib. I2 1330). 
Getuigenissen van de grammatici wijzen in dezelfde richting. 
De z.g. Appendix Probi (3e eeuw n. Chr.), die de populaire 
„foutieve” en algemeen beschaafde „juiste” vormen telkens 
naast elkander zet, waarschuwt voor de verwisseling van labat 
en lavaty van libido en l'wido (IV 199, 22 en 201, 4 K). De ver¬ 
warring ging zover, dat zij aanleiding gaf tot het samenstellen 
van een speciale studie „De b muta et u vocali”, geschreven 
door Adamantius of Martyrius (5e eeuw n. Chr.) en gebruikt 
door Cassiodorus in zijn werk over de orthographie (VII 165 
vv. K). De verwarring was des te groter, doordat in een bepaald 
gedeelte van het lat. taalgebied blijkens het getuigenis der rom. 
talen na r en / i.pl.v. v geen spirantische, doch een occlusieve b 
gesproken werd. Zo beantwoordt aan lat. corvus fr. corbeau, aan 
lat. alveus roum, albie, terwijl reeds de Appendix Probi uit¬ 
drukkelijk gewaarschuwd had i.phv. alveus niet albeus te spreken. 

§ 35. Zo komt dus de oorspronkelijke halfklinker v in de keizer¬ 
tijd als labiodentale stemhebbende spirans te staan naast de even¬ 
eens labiodentale stemloze ƒ. Ook j wordt in de keizertijd spi- 
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rantisch en ontwikkelt zich tenslotte tot een affricata, die nog 
voortleeft in it, woorden als giungere uit lat.' iungere. In de inscr. 
wordt deze affricata op verschillende wijzen weergegeven; 
heel vaak door b.v. Zanuarius — Ianuzrius, Zulia — l^xlia e.a. 

§ 36. Opmerking\Men schrijftpatria, via, statuo,puer, dochspreekt 
patri-ja, vi-ja, statu-vo, pu-ver, m.a.w. na vocaüsche i en u op 
het einde van een lettergreep ontwikkelen zich vóór volgende 
klinker de parasietische overgangsklanken/ en v. Zij zijn blijk¬ 
baar regelmatige begeleidingsverschijnselen van / en u in deze 
positie, en hoeven daarom in het schrift niet tot uitdrukking 
gebracht te worden; vandaar werden zij dan ook wel niet als 
identiek met de gewone phonemen j en v gevoeld. Ook daar, 
waar v na u etymologisch vereist was, wordt zij in de ortho- 
graphie vaak verwaarloosd. Zo in firn = flmo, waarschijnlijk 
uit *fiugm, cf. fiüxi en fluvius. Aanvankelijk wordt in de inscr. 
zelfs nooit VV voor vu of uv geschreven, doch steeds V. Daar 
IVENTA echter zowel juventa als iventa gelezen kon worden, 
burgert sinds het einde van de republiek, hier en in soortgelijke 
gevallen regelmatig de schrijfwijze IVVENTA in. 

DE LIQUIDAE L EN R 

§ 37. Het is zeer waarschijnlij k, dat de lat. I in de. uitspraak de 
invloed onderging van de omringende klanken en van haar po¬ 
sitie in het woord, zodat zij soms velaar gesproken werd, onge¬ 
veer als in het eng. all, soms palataal, zoals de heldere fr. /, doch 
dan met een lichte mouillering. De palatale uitspraak is aan te 
nemen vóór i en bij de geminata de velare vóór a, o, u, e, 
vóór medeklinkers en op het einde der woorden. Dit verschil 
in uitspraak van de / staat vast voor de vóórhistorische periodef 
waarin korte klinkers zich vóór palatale / tot heldere vocalen, 
vóór velare /tot doffe vocalen ontwikkelden; zo worden tegen¬ 
stellingen verklaard als sepelio : sepultus', pello : pulsas', facilis \ 
facultas, en facul; stabilis : stabulmr, velim, veile : volëbam, volëns 
e.a. Ook voor de historische periode moeten we wel met dit 
verschil in uitspraak rekening houden.' De uitingen der gram1 
matici wijzen erop, hoewel hun uiteenzettingen aan duidelijk¬ 
heid veel te wensen over laten. Volgens Priscianus (II 29 8 K) 
onderscheidde de oude Plinius naast een l exilis een l pletms 
maar bovendien nog een l medius. Hoe dit ook zij, jongere gr. 
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j v l r (§§ 35—39. 

leenwoorden als catapulta (xaxanéX'vrpd) en scutula (etuvrah}) 
wijzen door de ovetgang vóór / van de heldere e- en «-klank 
in de doffe «-klank erop, dat het latijn ook nog in deze tijd in de 
uitspraak velafe / van palatale l onderscheidde. Hetzelfde blijkt 
uit de laat-Iat. overgang van -al- tot -au- (velare / en v staan in 
de uitspraak zeer dicht bij elkaar) in cauculus i.pl.v. caleulus (in 
handschriften) en uit de overgang van alter in fr. autre. 

Daar, zoals aangetoond, de verschillende uitspraak van de / 
van de aard der omringende phonemen en van haar positie in 
het woord afhankelijk was, behoeft het verder geen betoog, dat 
we voor het taalgevoel hier niet te doen hebben met twee ver¬ 
schillende phonemen, doch met combinatorische varianten van 
een en hetzelfde phoneem. 

Opmerking: We hebben naast elkaar mille en milia, villa en 
villens, stëlla en stëlio, In al deze gevallen werd een palatale l 
gesproken, Het is echter opvallend, dat vóór i enkelvoudige l 
geschreven wordt. Is in deze gevallen -ll- tot verkort? Of 
dient -ll- vóór a en e alleen tot uitdrukking van de palatale 
variatie, die vóór i reeds van zelf gegeven was? 

§ 38. De r is een dentale klank, gekenmerkt door het trillen 
van de tongpunt, zoals ook nu nog in het italiaans en de andere 
romaanse talen. Zij wekte voor het taalgevoel van de Romein 
reminiscenties aan het onvriendelijk grommen van een hond 
en Persius (I 109) spreekt dan ook van de littera catiina. In een 
vorming als birrïrc „grommen” is het juist de gegemineerde 
/•-klank, die het woord zijn expressieve kracht verleent. Wan¬ 
neer de r vocalisch wordt gesproken, hoort men er. Zo b.v. 
wanneer bij de adjectiva een vorm als aeris „scherp”, die oor¬ 
spronkelijk masc. en fem. was, zich differentieert in aerts fem. 
en aeer masc. volgens het proces aeris > * aers > aeer, met ont¬ 
wikkeling van -rs tot -r (cf. § 134,2). Er zijn geen aanwijzingen 
dat het lat. meer dan één soort r heeft gekend. 

§ 39. Wanneer in één en hetzelfde woord twee r— of twee l— 
klanken in eikaars nabijheid staan, treedt onder invloed van de 
drang, om niet tweemaal achter elkaar eenzelfde moeielijke arti¬ 
culatiebeweging te herhalen een tendentie tot differentiatie op, 
die tot gevolg heeft, dat ofwel de articulatie van een van beide 
klanken verschoven wordt, zodat een overgang van r in l 
plaats heeft of omgekeerd, ofwel dat een van beide klanken 
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geheel verdwijnt. We hebben hier te doen met een z.g. dissimi- 
latieverschijnsel. Zo wordt verklaard de wisseling van de suf¬ 
fixen -afis en -arts; -aris vinden we steeds bij stammen, die een 
/bevatten: mllitaris, cönsularis, alaris, auxilians tegenoverannalis, 
mortalis, rêgalis, naval/s e.a. Dezelfde afwisseling treffen we aan 
in de gesubstantiveerde neutra van de adjectiva op -alis, -aris 
met wegvallen van ausl. —e (cf. § 111, lc) : pulvlnar, exemplar 
naast tribünal, cervlcal. Verder in de afleidingen op -crum naast 
-c{u)lum, en -bulum naast -brum; sepulcrum, fulcrum tegenover 
vinclum (vinculum) en pöclum (pöculum); stabulmn tegenover lava- 
brmn e.a. Ook bij die op -bilis en -brls: alebris, sakxbris tegenover 
exörabilis, adiülabilis, en bij -lis en -ris: humilis simüis naast 
alacris volucris e.a. Daarentegen is een van beide r verdwenen in 
agrestis < * agrestris naast campestris, silvestris; zo ook in crëbësco, 
crzbuï naast crëbrësco, crêbruï en in praestlgiae „goochelarij” 
voor praestrlgiae, cf. stringo. 

De volkstaal gaat in deze tendentie tot dissimilatie nog aan¬ 
merkelijk verder; hier vinden we pelegnnus uit peregrltm, 
fiagrare en fraglare uit fragrare, propius uit proprius e.a. 

DE NASALES M EN N 

§ 40. De normale uitspraak van de m en de n in het latijn komt 
overeen met die in het nederlands. Een variant van de normale 
m werd wel gehoord op het einde der woorden. Zij werd hier 
dermate vaag gesproken - obscuratur (Quint. IX 4, 40); ob- 
scurum-sonat (Prisc. II 29, 15 K) -, dat zij op het oor de 
indruk maakt een andere klank te zijn dan de gewone m : ut 
paene cuiusdam novae littetae sonum reddat (Quint. ibid.). Dit 
moet wel zo geïnterpreteerd worden, dat de m in eindpositie 
niet als afzonderlijk phoneem werd gevoeld, doch gerealiseerd 
werd als een nasalering van de voorafgaande vocaal, een ver¬ 
schijnsel waarvoor de oude grammatici geen duidelijke om¬ 
schrijving kennen. Vandaar dat in de oud-lat. inscr. de m in 
deze positie herhaaldelijk, hoewel niet consequent, wegvalt, 
zowel vóór volgende vocaal als vóór consonant: duonoro op- 
tumo futse viro Luciom Scipiom — „bonorum optimum fuisse 
virum Lucium Scipionem”, „dat onder de goeden de beste man 
is geweest Lucius Scipio” (CIL I2 9). In de vulgair-lat. inscr. 
van de volgende eeuwen neemt dit gebruik nog toe en in de 

38 

l r m n (§§ 39—42) 

torn. talen zijn zelfs alle sporen van m in eindpositie verdwenen, 
behalve in eenlettergr. woorden als fr. rien < rem. De conse¬ 
quente schrijfwijze van -m in de officiële monumenten van het 
klass. lat. is een reactie van de cultuurtaal. Een bevestiging 
hiervan is te zien in de taal der dichters, bij wie -m vóór volgen¬ 
de vocaal de elisie niet verhindert, echter wel vóór een volgend 
woord, dat met consonant begint, positie maakt. Het laatste 
vindt zijn verklaring hierin, dat genasaleerde vocaal vóór vol¬ 
gende consonant steeds lang werd gevoeld (cf. § 19, 1). 

§ 41. In twee posities kent het lat. naast de gewone « een 
velare nasaal, waarvoor het alfabet echter geen afzonderlijk 
teken ontwikkeld heeft, 1. Voor een velare occlusiva werdiedere 
*rvelaar gesproken, zo b.v. in uncus, anguis, qulnque. Nigidius (bij 
Gelikts XIX 14, 7) spreekt in gevallen als deze van een «: non 
verum sed adultennum „niet echt, maar vervalst”. De dichter- 
grammaticus Accius had voorgesteld, om naar grieks model 
in gevallen als deze -gg- i.pl.v -ng- te schrijven, dus aggulus, 
aggens etc., een practijk, die echter geen ingang heeft kunnen 
vinden. 2. Een tweede geval van velare nasaal deed zich voor¬ 
in de verbinding -gn-, waarbij de g genasaleerd gesproken 
werd en de n velaar, zodat b.v. in magnus, ïgnis, signum een 
gegemineerde velare nasaal werd gehoord. 

Het zal na het voorafgaande duidelijk zijn, dat deze n voor het 
lat. taalgevoel geen afzonderlijk phoneem was, doch een aan 
bepaalde posities gebonden variant van het gewone phoneem n. 

§42. Een afzonderlijke beschouwing vraagt de uitspraak van 
n vóór de homorgane spiranten s en/. In deze posities werd de 
nasaal, zowel in midden- als in eindpositie van begin af aan 
zwak gearticuleerd met de tendentie, om geheel te verdwijnen 
onder rekking en waarschijnlijk nasalering der voorafgaande 
vocaal (cf. § 19, 1). Sinds het begin der historische periode 
vinden we in de acc. plur. der nomina zowel in schrift als in 
uitspraak niet anders dan -ar, -ör, -ëx, -Lr, -üs uit ouder 
-ans, -ons, -ens, -ins, -uns. In de nom. sing. frons, mms, legêns 
etc. uit * fronds, * monts, * legents daarentegen wordt de n 
analogisch hersteld naar frondis, montis, legen fis e.a., hoewel we 
aan mogen nemen, dat ook hier frös etc. met genasaleerde lange 
vocaal gesproken werd. In andere gevallen constateren we vaker 
een aarzeling. Varro(bij Charisius 158,17 vv. K) zegt, dat zowel 
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misa als minsa gesproken werd. Volgens Velius Longus (VII79, 
1 v. K) sprak Cicero/tf rëEz hortlsia met forënsia, hortensia. Quinti- 
lianus (I 7,29) tenslotte zegt, dat een woord als cönsulls zonder n 
werd gesproken. Inderdaad vinden we juist op de oudste inscr. 
herhaaldelijk. schrijfwijzen als co sol, cesor, terwijl in de klass, 
periode onder invloed van de normaliserende tendentie der cul¬ 
tuurtaal, althans in de orthographie bij deze woorden de n steeds 
gehandhaafd werd. Ook in de klass. periode vinden we echter bij 
de ordinalia regelmatig -ësimus, terwijl de inscr. nog een enkele 
maal - ensimus bieden, b.v. vicensumo in de Lex repetundarum 21 
en vicensumam in de Sententia Minuciorum 27 (beide einde 2e 
eeuw v. Chr. CIL I2 583 en I2 584). Verder eindigen de adv. 
nuiii. normaal op -2er: sexiës, decils etc., waarnaast echter ook 
oudere vormen op ~iênsworden aangetroffen: totié(n)s, quotil(n)s 
zowel met als zonder-#- geschreven. De voorschriften der gram¬ 
matici in dezen zijn geenszins eensluidend en zuiver kunstmatig. 

Tengevolge van deze aarzelingen in orthographie en uit¬ 
spraak treden ook z.g. omgekeerde schrijfwijzen op. dwz. 
wordt er vaker na voorafgaande lange vocaal vóór s een n 
geschreven (en wellicht ook gesproken) in gevallen waar deze 
etymologisch niet op haar plaats is, b.v. thensaurus — gr. 
i)^avQÓg (CIL XIV 3679), Caensaricnsis bij Caesar Qf III21116), 
Crensces voor Crëseëns (cf. Thesaurus Linguae Latinae, Onomas¬ 
ticon II 699, 66 vv.). e.a. Zeker is, dat in de verbinding ns de n 
op de duur geheel en al verwaarlossd werd. De rom. talen ver¬ 
tonen geen spoor meer noch van de n, noch van de nasalering 
van de voorafgaande vocaal: it. mese = minsis., sposa = spönsa. 

De verbinding nf komt veel minder voor. Zij staat uit¬ 
sluitend in middenpositie en practisch alleen op de naad van 
samenstellingen. De indicia voor het uitvallen van de n zijn 
hier dan ook schaarser. De inscr. bieden echter schrijfwijzen, 
als cofeci (CIL I2 560) en ijeri (CIL X 8249 en IX 5813) voor 
cönflcl en Inferl. 

§ 43. Een vergelijking met de andere indo-europ. talen leert, 
dat het latijn evenals de andere Italische talen en het indo-iraans 
de neiging vertoont, om aan het einde der woorden i.pl.v. -n een 
-m te spreken; de -n komt uisluitend voor bij partikels als an, 
in, tarnen en bij de nomina, waar ze zich kon handhaven door 
analogie: nomen naar nominis etc. 
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DE SPIRANTEN F, S, (h) 

§ 44. In de klass. periode is de ƒ een labiodentale stemloze 
spirant, die voor consonanten scherper gearticuleerd werd dan 
voor vocalen en speciaal in de eerstgenoemde positie op het 
klankgevoelige latijnse oor een onaangename indruk maakte.' 
Quintilianus (XII10, 29) weet er niet veel goeds van te zeggen: 
namilla, quae est sexta nostrarum, paene non humana voce vel 
omnino nonvocepotius inter discrimina dentium efflanda est: 
quae, etiam cum vocalem proxima accipit quassa quodammodo, 
utique quotiens aliquam consonantem frangit, ut in hoe ipso 
„frangit”, multo fit horridior „want de (letter), die bij ons de 
zesde plaats (in het alfabet) inneemt, dient met een bijna niet 
meer menselijke klank of liever met geheel geen klank tussen 
de nauwe afstand der tanden uitgeblazen te worden; óók wan¬ 
neer ze onmiddellijk gevolgd wordt door een vocaal maakt ze 
een min of meer rammelende indruk; in het bijzonder echter 
in die gevallen, waarin ze een (volgende) consonant rammeit1), 
zoals in frangit, heeft ze een nog veel afschuwelijker effect”. 

§ 45. Normaliter kent het lat. de ƒ alleen aan het begin der 
woorden. Waar de andere Italische dialecten in het midden der 
woorden een ƒ hebben, heeft het lat. b of d: aan osc. mefiai be¬ 
antwoordt lat. medius (eig. in media), aan osc. loufir lat. libet, aan 
umbr. rufru lat. ruber (eig. acc. pl. rubros). In bijzondere omstan¬ 
digheden ontmoeten we in het lat. echter ook wel/in het midden 
der woorden. In composita als reficio, defero staat zij door ana¬ 
logische inwerking der simplicia; in het geredupliceerde perf. 
fefelll door invloed van de niet geredupliceerde vormen van het 
infectum; in andere gevallen hebben we te doen met dialec¬ 
tismen, min of meer populaire uitdrukkingen, die uit de pro¬ 
vincie in de taal van Rome binnengedrongen zijn: vafer „han¬ 
dig”, scröfa „zeug”, rëxfus „rossig” naast het cultuurwoord 
ruber, sxfthre „fluiten”, dat de grammaticus Nonius (p. 531, 
2 M) uitdrukkelijk tegenover het cultuurwoord slbilare plaatst: 
Sifilare, quod nos vilitatem verbi evitantes sibilare cücimus. 
„Si/i/are, dat wij met vermijding van de minder beschaafde 

1 De latijnse tekst heeft hier frangit zoals in het hierna volgende 
voorbeeld. Ik zie geen mogelijkheid, om deze woordspeling in de 
nederlandse vertaling weer te geven. Vandaar ook, dat ipse in de 
vertaling niet wordt teruggevonden. 
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nuance van dit woord als sibilare spreken”. Nochtans stond de 
vorm met ƒ in dit geval sterk wegens zijn expressief karakter 
en ging dan ook over in de verschillende rom. talen, b.v. fr. 
siffler. 

§ 46. Dat s aan het begin der woorden, evenals aan het 
begin van het tweede lid ener samenstelling als resilïre, stemloos 
gesproken werd, staat door het getuigenis der rom. talen vast; 
cf. it. si fr. si, it. risalire, fr. résilier. Op stemloze uitspraak wijzen 
ook de schrijfwijzen sümpsï, hiemps met ingevoegde p (niet b), 
terwijl volgens de grammatici ook urbs als urps gesproken werd. 
Daar de grammatici nooit anders dan over één soort s spreken, 
kunnen we wel aannemen, dat ook waar s tussen klinkers staat, 
dit phoneem stemloos gesproken werd, zoals ook nu nog in het 
toscaans en het roumeens, 

§ 47. Overigens is s tussen vocalen in de historische periode 
van het lat. zeer zeldzaam. In deze positie was omstreeks het mid¬ 
den van de 4e eeuw v. Chr. iedere s eerst stemhebbend geworden 
en vervolgens overgegaan in r (rhotacisme). De overgansphase 
in dit proces (dus p) vinden we niet meer in het lat., maar wel 
in het osc., waar ei%a%unc egma^um beantwoordt aan lat. ca ram 
rërum. De herinnering aan deze klankovergang van ~s~ in -r- 
leeft nog in de romeinse traditie voort. Cicero vermeldt (Ep. ad 
fam. IX 21 2), dat L. Papirius Crassus, censor in 338 v. Chr., 
de eerste van zijn geslacht was, die de oudere vorm van zijn 
familienaam Papïsius veranderde in Papirius; en de mededeling 
van Pomponius, Dig. I 2, 2, 36, dat Appius Claudius, de be¬ 
kende censor van het jaar 312 v. Chr.: r litteram invenit, ut pro 
Valesiis Valerii essent et pro Fusiis Furii „de letter r in gebruik 
bracht, zodat men in plaats van Valesii Valerii en in plaats van 
Fusii Furii kreeg”, wijst wel er op, dat in deze tijd de vormen 
met r officieel in de lijsten der censoren werden op genomen, 

§ 48. Deze overgang van intervocalische s in r verklaart in de 
conjugatie der verba opposities als: maereo en maestus,gero en 
gestus, queror en questus; zo ook agere en esse, agerem en essem; en in 
de declinatie der nomina: cinis en cineris, genus en gene ris, flos en 
flor is, plüs en pluris; of bij de woordvorming: heri en heslernus, 
nefas en nefarius; en bij samenstelling: dirimo en distineo etc. Ook 
hangt hiermede samen de wisseling van s en r op het einde van 
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woorden, zoals in de oudere vormen labos, arbos, vapbs naast de 
jongere labor, arbor, vapor, die hun -r wel gekregen hebben door 
analogiewerking van de casus obliqui laböris etc., wellicht ge¬ 
steund door de vorm van de nomina agentis op -tor en —,sor, 
die van begin af aan —r hadden. De vormen op —s en die op -r 
zijn lange tijd naast elkander gebruikt; honor staat reeds op een 
inscr. van 130 v. Chr. (CIL I2 15), daarnaast leest men echter 
nog bonos in de beste hss van Cicero, Horatius en Livius en 
heeft Vergilius zelfs uitsluitend arbos. 

Oude vormen met intervoc. -s- worden ons nog vaker over¬ 
geleverd door de grammatici vooral door Varro en Festus, die 
ze in sacrale en ambtelijke oorkonden lazen: arbosem, pignosa, 
foedesum, maiosibus, lasibus e.a. 

§ 49, Bij vormen met -s~~ tussen vocalen in het klass. lat. gaat 
het steeds om speciale gevallen. In composita als dë-silio, dë-sino, 
po-situs, ni-si etc. handhaafde de —s— zich door analogische in¬ 
werking van het simplex. In caesariës en miser werd zij beschermd 
door de dissimilatorische werking van de volgende r. Na lange 
vocaal of diphtong is zij verkort uit ~ss-. Volgens Quint. 
(I, 7, 20) schreven Cicero en Vergilius nog caussae, cassus, divis- 
siones voor normaal causae, casus, dmsiöttës. Zo bieden de inscr. 
ook formossa naast formosa, quaesso naast quaeso, missit naast 
mlsit, ussus haast üsus etc. Woorden met na korte vocaal zijn 
dan ook meest leenwoorden van onbekende herkomst: asinus, 
casa, cisium „sjees” (galüsch). Maar ook wanneer een lange 
vocaal of diphtong vooraf gaat, hebben we soms te doen met 
leenwoorden: basium (celtisch?), gaesum „werpspies” (gallisch), 
nausia en pausa (beide grieks). 

§ 50. Ook op het einde der woorden na voorafgaande korte vo¬ 
caal was de positie van de s bedreigd. Cicero zegt ons, dat in zijn 
tijd het verwaarlozen van de-j1 indezepositie als provinciaal werd 
gevoeld, hoewel het vroeger meer tot de goede toon had behoord: 
subrusticum videtur, olim au tem politius (Or. 48, 161). Inder¬ 
daad bieden de oudere inscr. herhaaldelijk vormen zonder -s: 
L. Cornelio L.f. (CIL I2 8); tribunos militare (= is) (CIL I2 48 en 
49). Bij dichters vóór Lucretius maakt zij vóór volgende begin- 
cons. geen positie. Bij Catullus komt hiervan echter nog maar 
één voorbeeld voor (116, 8), terwijl Lucr. zich nog de vrijheid 
veroorloofde, om de betreffende lettergrepen kort of lang te 
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meten. Vóór voc. in beginpositie wordt ~s door de dichters 
echter nooit verwaarloosd; blijkbaar verbond zij zich dan met 
deze beginvoc., waardoor haar positie verstevigd werd, b.v. 
ultimusomnium als verseinde. In de laat-lat. periode wint de 
nonchalante uitspraak van -s in eindpositie weer veld, met het 
gevolg dat in de rom. talen ~s vrijwel overal verdwenen is. 

§ 51. De lat. h, die oorspronkelijk een velare spirans was, 
zoals b.v. in ons toch, was reeds bij het begin der litteraire periode 
verzwakt tot een ademklank, de z.g. spiritus asper. Ook in deze 
vorm kon de h zich geen plaats veroveren in het lat. klank¬ 
systeem. In de omgangstaal moet zij reeds zeer vroeg (ongeveer 
midden 3e eeuw v. Chr.) verdwenen zijn, zodat de rom. talen 
geen spoor meer van haar oorspronkelijke aanwezigheid ver¬ 
raden. In de cultuurtaal rekt zij een kunstmatig bestaan dank zij 
de voorschriften van de grammatici, die zoals Nigidius in de 
le eeuw v. Chr., het als een teken van boersheid beschouwen, 
indien de h foutief gebruikt wordt (Gellius XIII 6, 3), zoals ze 
ook nog in de tijd van Augustinus omo i.phv. homo als een 
ernstige fout aanrekenen (Aug., Conf. I 18, 29). 

Dat intussen ook in de cultuurtaal de h geen functionele 
waarde meer had, blijkt duidelijk uit de verwarring en onzeker¬ 
heid, die ook hier in het gebruik van deze klank aan de dag 
treden. In middenpositie zijn de gedragingen van de -h- niet 
die van een gewoon phoneem. Zij verhinderde niet de werking 
van het rhotacisme m diribeo < dis-hibeo, noch de contractie 
in nëmo -< * ne-hemö, praebeo < * prai-habeo, praeda (ouder 
praida) < * prai-hedz. In andere gevallen staan de vormen met 
en zonder -h~ naast elkaar, zoals bij nihil en »ï/, vehemëns en 
vê/nëus, dehibeo én dëbeo, reprehënsus en reprënsus. De grammatici 
voelen zich onzeker. Door Velius Longus b.v. wordt prehmdo 
verworpen, maar reprehënsus en vehemëns naast de kortere 
vormen aanvaard (VII 68, 15 K). 

Dezelfde onzekerheid kunnen we constateren bij de h in 
beginpositie. Prosodisch worden woorden, die met h- begin¬ 
nen, behandeld of ze met vocaal begonnen. Verder schrijft men 
enerzijds steeds anser i.pl.v. het etymologisch juiste * hiinser 
(cf. ons gans), anderzijds krijgen humerus hZvnor hümidus (naast 
unterus etc.) een h- die hen niet toekomt. Zo weifelt men ook 
tussen irpex en hirpex „eg”, olus en bolus „groente”, arundo en 
/j /|r 

/s (t)p*m 5°-54) 

harundo „riet”, erus en herus „heer”. In inscr. uit de laatste jaren 
der republ. lezen we Oratio, en Irtio voor Horztia en Hirtio 
(CIL 12 1124; IX 377112 uit 43 v. Chr.). 

Uit alles blijkt, dat de b voor het lat. taalgevoel geen onder¬ 
scheidende functie heeft, dus geen phoneem vormt. In een 
woord als ahënus „koperen” naast aes „koper” doet zij niet 
anders dan de hiaat aanduiden tussen twee vocalen, Hiertoe 
kon dit teken alleen gebruikt worden, wanneer het niet meer 
als aanduiding van een zelfstandig phoneem werd gevoeld. De 
grammatici noemen de è dan ook geen „littera” maar een „nota 
aspirationis”. 

DE OCCLUSIVAE 

De labiales p en b 

§ 52. Zij komen in de uitspraak met onze p en b overeen. 
Vóór ren/wordt vaak b geschreven doch steeds p gesproken, 
b.v. urbs, plebs (naast plëps), abs, obtineo e.a. De grammatici be¬ 
spreken-herhaaldelijk de vraag, of dergelijke woorden niet met 
p geschreven zouden moeten worden, om orthographie en uit¬ 
spraak met elkander in overeenstemming te brengen. De b van 
urbs en plebs wordt door hen gerechtvaardigd met de over¬ 
weging, dat het geen aanbeveling zou verdienen in de nom. p 
te schrijven, in de cas. obl. daarentegen b (urbis, plëbis etc.), de b 
van abs en obtineo met een verwijzing naar ab, ob, obdZuo e.a. De 
groepen bs en bt worden in het lat. dus niet aangetroffen, of 
m.a.w. vóór s en t is de stemtoonoppositie tussen p en b steeds 
geneutraliseerd. 

§ 53. p staat in het lat. nooit op het einde van een woord 
met uitzondering van volup voor volupe, dat het neutrum is bij 
een adjectivum * volupis. De uitdrukking komt alleen voor 
bij de comici in de verbinding volup est „het is mij aangenaam”. 

§ 54. Tussen vocalen kon b zich op de duur niet hand¬ 
haven. Zij ontwikkelde zich in deze positie tot een labiale spirans 
en viel in de 3e eeuw n. Chr. met spirantisch geworden v 
samen (cf. § 34). Zo ontwikkelde zich lat. habëre tot fr. avoir, it. 
avere; lat. faba tot fr. fève, it, fava etc. 
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De dentales t en d 

§ 55. De uitspraak kan vergeleken worden met die van onze t 
en d. Vóór /sprak de Romein (zoals overigens ook zijn italische 
stamgenoten, de Osei en Umbri) in plaats van t een c, Dit zien 
we in de vorm van het suffix ~clttm, b.v. piac(u)lum, dat terug¬ 
gaat op oorspronk. * -tlo-. Zo ook bij het leenwoord anefare 
„putten”, dat beantwoordt aan gr. avcXeïv', Plautus heeft nog 
de vorm exantlare. Tenslotte constateren we dit in de laat-lat. 
overgang vetulus > * vellus > veclas (Appendix Probi) en in 
aclbetico uit athlëtico (CIL VI 10154). 

§ 56. Op het einde der woorden kent het klass. lat. de oppo¬ 
sitie t : halleen na korte vocalen, b.v. //„hij gaat”: ld „dat , ad 
„naar” : at „maar”, quit „hij kan”: qttid „wat?”. De lange vo¬ 
calen waren vóór ~t verkort, en omgekeerd werd -d na lange 
vocaal in ieder geval sinds begin 2e eeuw v. Chr. niet meer ge¬ 
sproken. Het oud-lat. heeft nog in de abl. der nomina vormen 
als praidad (CIL I2 48 en 49), meritod (CIL I2 33), castud (CIL I2 
360) of in de imper. fut. licetod, datod, suntod (CIL I2 366) e.a., 
maar het klass. lat. spreekt uitsluitend praeda etc. Wegens hun 
proclitisch karakter handhaafden mëd en ted zich vrij lang en 
hand zelfs gedurende de gehele klass. periode, hoewel daarnaast, 
vóór consonant, ook bau voorkomt. Maar niet slechts na lange, 
ook na korte vocaal stond de oppositie t: d niet al te sterk, zoals 
uit de laat-lat. ontwikkeling blijkt. Terwijl men enerzijds in 
Pompei ama voor amat3 valia voor valeat, peria voor pereat 
schrijft (CIL IV 1173), wordt nog later op inscr. -t voor -d 
geschreven en omgekeerd, b.v. aput voor apud, aliquod voor 
aliquot, it voor id> sid voor sit, aliut voor aliud3 en nu ook hemt 
voor hand. 

§ 57. Ook vóór ris de oppositie t: ^/blijkbaar geneutraliseerd. 
Het lat. kent nl. alleen de verbinding tr niet dr. Vandaar tegen¬ 
stellingen als taeler, taetrl en taedet, uter utris „zak” en gr. vÖQta. 
dr vinden we uitsluitend in leenwoorden en in eigennamen: 
dracuma, Drüsus, Hadrianus, Akxandrum (ace.), Cassandra e.a., 
waarnaast echter volgens Quint. (I 4, 16) op oude inscr. ook 
Alexanter en Cassantra voorkwamen. Merkwaardig en niet be¬ 
vredigend verklaard is in dit verband -dr- in de afleidingen van 
quattmr: qaadraginta, qimkuplex e.a. 
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§ 58. Opvallend is de wisseling van d en / onder omstandig¬ 
heden, die weinig duidelijk zijn. Zo hebben we naast elkaar odor 
en olëre, sedëre en solium3 üdusen üllgo; tegenover de oude inheemse 
góden, heten de nieuwe góden in Rome dn novënsidës of novën- 
silës. De grammatici noemen verder cadamtas naast het gewone 
calamitas, impelimcntum naast mpedïmntum. In sommige gevallen 
zijn de vormen met d ouder. Zo heeft het oud-lat. dingua voor 
klass. lingua, dacruma voor lacrima, daatia voor lautia „feestelijk 
onthaal”. Men heeft deze wisseling van d en / toegeschreven aan 
dialectische invloed (sabijns). Het is echter niet in te zien, waar¬ 
om olêre meer dialectisch zou zijn dan odor. Analogische invloed 
kan men veronderstellen bij ü/ïgo naar andere woorden op 
-llgo als fülïgo; lingua i.pl.v. dingua berust misschien op volks¬ 
etymologische combinatie met lingere „likken’.’ Hoe dit alles 
ook zij, het blijkt, dat de oppositie d \ l voor het taalgevoel niet 
zo sterk was, dat zij niet soms kon worden opgeheven. 

§ 59, Iets dergelijks geldt voor d en r. In het oud-lat. vinden 
we r i.pl.v. d op het einde der praeposities apud en ad vóór 
labiale consonanten en v. Inscr. bieden b.v. apurfinem (CILI2 5), 
arvorsu (IX 782), arjuise (I2 581, 21), voor apud finem, advorstm, 
adfuisse. Cato (De agr. 138 en 135, 7) heeft verder arvehant en 
arvectim voor ad-. De grammatici vermelden als oude vormen 
apor voor apud, arvocitat voor advocat, arvenae voor advenae, arven- 
toros voor adventörês etc. In het klass. lat. vinden we alleen 
arbiter < * ad-bater, waarvan de etymologie niet meer duidelijk 
was, evenals arcessere, waarin wel een compositum met ad 
schuilt. Anderzijds vinden we in vulgair-lat. bronnen van de 
keizertijd een overgang van d in r tussen vocalen: maredus 
(ook malidus) in glossen voor nmdidus,peres voor^^(Consen- 
tius, gramm. V 392, 15 K), tras voor ïdüs (E. Diehl, Inscriptio- 
nes latinae christianae veteres 1266, 1419, 2998 C), eritor voor 
ëditor (CIL X 6565). Het urbane klass. lat. duldt blijkbaar de 
verwisseling van d en r niet, terwijl ze in oud- en laat-lat., 
mogelijkerwijze onder dialectische invloed, in bepaalde om¬ 
standigheden werd toegelaten. 

§ 60. Opmerking'. Het klass. lat. kent niet de affricata ts. Een 
woord als natio werd drielettergr. en met occlusieve dentaal ge¬ 
sproken. Pasin de keizertijd wordt de/in deze positie (dus vóór 
vocaal) consonantisch, en dit leidt wel sinds de 2e eeuw n. Chr. 
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tot palatalisering van de t, zodat we een ontwikkeling krijgen 
-tio -tjo -tsjo, geschreven als tqi, si, na conson. ook s, en verder 
c: Vinceniqia „Vincentia” (CIL VIII 16208), ter si o „tertio (XII 
2081) Terensus. „Terentius” (VIII 9927) defenicionis „dëfïnïtiönis” 
(VUT 8812), e.a. In de 5e eeuw n. Chr. was deze palatalisering 
van de t vóór i algemeen. 

Ook de d heeft vóór i en e een palatalisering ondergaan, en 
zich ontwikkeld tot een stemhebbende affricata d%. Hiervan 
getuigen schrijfwijzen als Zonysius „Dionysius” (CIL VI 2464), 
Ziomedis „Diomedis” (VIII 17422), oqe „hodië” (VIII S424), 
priie „prïdië” (V 1713). 

De velares c en g 

§ 61. Tot in de late keizertijd toe werden c en ^in alle posities 
dus ook vóór i en e gesproken als zuivere occlusivae, m.a.w, 
de c zowel van cello, als van cultus klonk als onze nederl. k, de 
g van genus en van ago was de stemhebbende pendant hiervan 
en klonk als de fr. g in garfon (onze nederl. g is geen occlusiva 
maar een spirant). 

§ 62. Het occlusieve karakter van de c óók vóór e en i staat 
door verschillende getuigenissen vast. De lat. grammatici weten 
niets van een verschil in uitspraak tussen ce, ci enerzijds en ca, 
co, cu anderzijds. Bij griekse transscriptie wordt nooit een ander 
teken dan x gebruikt, dus xqvo'ioq = censor) Kutéqwv — Cicero 
etc. Ook de oudste leenwoorden in het duits zijn nog met de 
yè-klank vóór e en i overgenomen: celhrium, = Keiler, cista = 
Kiste, Caesar — Kaiser e.a. Tenslotte vindt men zowel in oudere 
als in jongere inscr. nu en dan het teken k vóór e of i; zo keri 
(CIL 12 445), dckemihris) (ib. 1038), en later Markellino (ib. V 
3555). Pas in latere vulgair dat. bronnen (niet eerder dan de 
5e eeuw n. Chr.) vinden we de eerste sporen van een palatali¬ 
sering van c, eerst vóór j en vervolgens vóór i en e, en niet 
eerder dan in de rom. talen komt deze palatalisering tot vol¬ 
ledige ontwikkeling. De eerste aanwijzingen zijn te zien in 
schrijfwijzen als intcitamento „incitamentö” (CIL XIV 2165), 
dissesit „discessit” (VIII 21801)”, consiensia „conscientia (XII 
2153), ook in de omgekeerde schrijfwijze do voor tio, dat .in¬ 
tussen gesproken werd als tsjo (cf. § 60); verder Marcias „Mar- 
tias” (XIII 2365) etc. 
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§ 63. Zeker niet ouder is de palatalisering van^g vóór i en e, 
waaruit dan vervolgens een klank ontstaat, die geheel en al met j 
samenvalt. De eerste aanduidingen zijn te zien in schrijfwijzen 
als trienta „trïginta” (CIL XII 5399), vinti < * vijinfi „vïgintï” 
(ib. VI 19007,4), septmqinta „Septuaginta” op een christelijke 
inscr. uit Spanje van het jaar 566. 

§ 64. Zagen we bij de labiales, dat de p op het einde der 
woorden vermeden wordt, zo zien we bij de velares, dat de g 
niet voorkomt, terwijl wel de c wordt aangetroffen, zij het dan 
als gevolg van een secundaire ontwikkeling, zoals in ac uit 
atqu(e), nee uit nequ(e), 1 ac uit lact(e) illïc uit iüicip), hoe uit 
hocc(e) etc. 

De groepen qu en gu 

§ 65. Latijns qw en gn>, geschreven qu en gu: quis quattuor, equus, 
ingmn, rnguo etc. zetten zowel de indo-europ. groepen kv en gv 
voort (b.v. equus — ïnnoc), alsook de oorspronkelijk labio- 
velare klanken hu en gr, die in het systeem der indo-europ. 
grondtaal zelfstandige phonemen vormden, n.1. velare occlu¬ 
sivae met labiale na-klank, en niet een verbinding van twee 
reeds bestaande phonemen. 

§ 66. Hoe staat het latijnse taalgevoel tegenover deze klanken? 
De houding van de grammatici is duidelijk. Zij onderscheiden 
bij qu twee elementen, waarvan het eerste samenvalt met het 
phoneem c, het tweede met u (tl). Vrijwel eenstemmig zijn zij 
van mening, dat het teken q in het alfabet overbodig is, daar het 
hetzelfde „betekent” als c. Volgens Annaeus Cornutus, de 
leraar van Persius, vond Lucilius het dan ook reeds nodig de 
regel op te stellen, dat men qu alleen moest gebruiken vóór 
volgende vocaal, wanneer deze met qu één lettergreep vormde; 
in andere gevallen diende men cu te schrijven (bij Cassiodorus 
VII 149, 1 vv. K). 'Op deze wijze wordt dan ook het verschil 
in schrijfwijze tussen de nom qüi en de dat cm. gerechtvaardigd. 
Daar de grammatici deze beide woordjes vaker met elkaar ver¬ 
gelijken, dringt zich de conclusie op, dat zij in de uitspraak niet 
veel van elkaar verschilden. Bij beiden werd na de /è-klank een 
#-klank gehoord, die bij cul echter meer vocalisch was, zodat 
hier een „divisio” optrad ten opzichte van de volgende i: 
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„qui” syllaba per qui sciïbituf; si clividitur, ut sit „cui” ut 
„huic” per c; „de lettergreep qui wordt als qui (n.1. met q) ge¬ 
schreven; treedt er echter een verdeling (n.1. in twee letter¬ 
grepen) op, zoals bij cui en huk, dan wordt een c gebruikt”. 
(Annaeus Cornutus bij Cassiodorus VII149,1 vv. K). Het zelf¬ 
de blijkt, wanneer Velius Longus (VII 75, 10 K) het nodig 
oordeelt op het verschil tussen aqua en acuo te wijzen: aquam 
quoque per q scribentes nomen ostendimus, per c vero verbum 
ab eo quod est acuo, utinam acuam; „ook wanneer we aquam 
met q schrijven, geven we daardoor aan, dat we te doen hebben 
met het nomen; schrijven we het echter met een c, dan hebben 
we te doen met een vorm van het werkwoord acuo, n.1, acuam”. 
Of wanneer Quintilianus (I 4, 10) constateert, dat zowel in 
quos als in tuos een u optreedt, die echter in het ene geval con- 
sonantisch, in het andere vocalisch is. Niets wijst erop, dat deu 
van qu in wezenlijk opzicht van de gewone u (v) verschilde. Het 
enige, dat Velius Longus in de le eeuw n. Chr. (VII 58,17 vv. 
K) op weet te merken, is, dat de u in valente, vitulo e.a. tegenover 
die in quis „cum aliqua aspiratione” „met een zekere adem¬ 
beweging gesproken werd, m.a.w. de u van qu had nog de 
normale waarde van de halfklinker, toen deze in andere po¬ 
sities zich reeds in spirantische richting ontwikkelde. 

Het zelfstandig karakter van de //-klank in de groep qu wordt 
behalve door de getuigenissen der grammatici ook bewezen 
door transcripties als osc. kvaissiur, umbr. kvestur „quaestor”, 
falisc. cuando „quando” (CIL I2 365), gr. Ka tv cos „Quïntus” 
(I2 2235) e.a. Niet anders zien we uit schrijfwijzen als JQuelia 
„Coelia” (III 2046), liquid „licuit” (V 7570), of wanneer we 
zien, dat qu van reliquus ten tijde van Plautus nog syllabe¬ 
dragend was, zodat men vierlettergr. relicuos schreef en sprak 
(met ouder -os voor jonger -us), terwijl dit woord anderzijds 
in de Augusteïsche periode tengevolge van dissimilatie zijn 
//-element helemaal verloor en tot re Heus werd, zoals ook reeds 
eerder cum uit quom ontwikkeld was. 

We moeten dus wel aannemen, dat quengu geen afzonderlijke 
phonemen waren, doch gevoeld werden als een groep van twee 
bestaande phonemen. Van de andere kant is de band tussen 
de beide constituerende elementen zeer nauw, zodat zij op de 
syllabegrens geen splitsing toelaten en dus als muta cum 
liquida behandeld worden (cf. § 89). In equus, aqua, sequitur etc. 
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qu gu ph th ch (§§ 66—68) 

immers maakt qu geen positie, zodat gesproken is e-quus, a-qua, 
se-quitur. 

§ 67. Zowel qu als gu zijn in het lat. uitermate schaars. Zij 
staan nooit vóór consonanten: coquo maar cocius, unguo, unguentum 
maar unctus, unctio. Ook staan zij nooit op het einde van een 
woord: neque maar nee, atque maar ac (< * acc < * atc);gu komt 
zelfs niet anders voor dan na voorafgaande nasaal, dus ook 
nooit aan het begin van een .woord of tussen klinkers; in deze 
posities heeft de groep haar velaar element verloren en wordt 
zij vertegenwoordigd door u (v); zo staan naast elkaar ninguït 
„het sneeuwt” en nix (nic-s < * nigm), nivis-, vettio en gr. ft atv ca 
(met jS- als vertegenwoordiging van oorspr. gw~). 

Ook vóór o en u wordt als regel geen qu en gu gesproken; dit 
getuigt secutus naast sequitur, incola „inwoner” naast inquifrnus 
„huurder”, alieuht, cottïdië naast quis. Deze tendentie wordt 
echter herhaaldelijk gestoord door de analogie; zo spreekt men 
sequor naar sequitur, quod naar qui, quae etc., equus naar eqüi, unguo 
naar unguit e.a. In Augusteïsche tijd werd echter vóór u regel¬ 
matig c eng gesproken: ecus, relicus, locuntur, extingunt etc., maar 
ten tijde van Trajanus werd als reactie door de grammatici de 
schrijfwijze quu en iets later ook gun om wille van de regelmaat 
in paradigma’s als equus, equi of extinguunt, extingmmus weer in¬ 
gevoerd. Dit is echter niets anders dan een graphische kwestie. 
Hiervan getuigt een uitspraak van Velius Longus (VII 59, 3 K): 
auribus quidem sufficiebat ut equus per unum u scriberetur, 
ratio tarnen duo exigit; „voor het gehoor zou het voldoende 
zijn, dat equus met één u werd geschreven; de logica eist er 
echter twee”. Vóór o werden pas in de 5e eeuw n. Chr. qu en gu 
regelmatig door c en^ verdrongen, hoewel ook hier waarschijn¬ 
lijk reeds veel vroeger co en go gesproken werden. 

De aspiratae ph, th, ch 

§ 68. Van huis uit kende het lat. naast de serie’s van stemloze 
en stemhebbende occlusivae geen serie van aspiratae. Vandaar 
dan ook, dat in de oudste griekse leenwoorden de aspiratae 
door stemloze occlusivae weergegeven worden: purpura voor 
noQtpvqa, dracuma voor (waarbij -u- ingevoegd werd 
om de ongewone groep -cm- te vermijden), menta naast puviïa 
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„kruizemunt” (beiden wel overgenomen uit een midd.-zee 
taal, zoals blijkt uit de afwisseling ije). 

§ 69. Sinds ongeveer het midden van de 2e eeuw v. Chr. begon 
men echter in de ontwikkelde kringen van Rome de aspiratae 
in gr. leenwoorden te schrijven en ook te spreken, niet als 
spiranten (zoals wij plegen te doen), doch als stemloze occlu- 
sivae, die van de volgende klinker door een ademstoot of h 
gescheiden worden (ongeveer als in ons onthouden, ophouden etc.). 
Sinds 100 v. Chr. ongeveer wordt deze gewoonte algemeen; 
men schrijft en spreekt dus nu: machina, philtrum, Corinthus, 
Phoebus etc. Behalve in griekse woorden hadden de Romeinen 
ook een aspirata leren spreken in etruscische eigennamen als 
Cethêgus, Otho, Matbo. 

§ 70. Merkwaardigerwijze gaat men nu in Rome sinds het 
begin van dele eeuw v. Chr. ook aspiratae spreken in echt latijnse 
woorden of in vreemde woorden, waar een aspirata etymo¬ 
logisch niet verantwoord is. Herhaaldelijk vinden we sepul- 
chrum, verder pulcher, choröna, anchora, triumphus, bracchium e.a. 
Het gaat hier wel om een mode-uitspraak, die de taal van de 
deftige Romein een gedistingeerde klank moest geven. Catullus 
bespot in Carmen 84 de geaffecteerde uitspraak van de quasi- 
deftige Arrius, die zijn h’s niet juist weet te plaatsen: 

Chommoda dicebat, si quando commoda vellet 
Dicere, et insidias Arrius hinsidias 

Et tum mirifice sperabat se esse locutum, 
Cum quantum poterat dixerat hinsidias. 

„iChommoda zei Arrius, wanneer hij commoda bedoelde, en in 
plaats van insidiae sprak hij hinsidiae. Én hij verwachtte, dat hij 
dan getoond had een buitengewoon goede uitspraak te be¬ 
zitten, wanneer hij zo nadrukkelijk mogelijk hinsidiae had 
gesproken”. 

Zelfs Cicero voelt zich op dit gebied niet helemaal zeker; 
aanvankelijk sprak hij in overeenstemming met de traditionele 
romeinse uitspraak paleer, Cetzgus, triumpus, Kart&go. Hij heeft 
zich echter door het algemeen gebruik zijner dagen laten over¬ 
tuigen, dat hij deze woorden met een h moest spreken: usum 
loquendi populo concessi, scientiam mihi reservavi; „de norm 
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van het geldende taalgebruik wil ik aan het volk overlaten, 
de taalkunde echter houd ik voor mij gereserveerd”. Van de 
andere kant meent hij echter oremus, Mat o, Oto, Caepio, sepul- 
crum, corona, lacrima zonder h te moeten blijven spreken (Or. 
48, 160). 

Hoe lang deze aspiratae-mode duurde valt niet met zekerheid 
te zeggen. Op het einde van de le eeuw n. Chr. spreekt Quin- 
tilianus ervan als iets, dat korte tijd opgang deed en in zijn tijd 
niet meer actueel was: Erupit brevi tempore nimius usus, ut 
choronae chenturiones praechones quibusdam in inscriptionbus 
maneant; „Korte tijd brak zich (in dit opzicht) een overdreven 
gewoonte baan, zodat in sommige inscripties schrijfwijzen als 
choronae, chenturiones, praechones zijn bewaard”. (I 5, 20). De 
romaanse talen bieden er geen sporen meer van. 

Men heeft soms gemeend te moeten aannemen, dat deze 
aspiratae in latijnse woorden ontstonden in de nabijheid van een 
liquida. Inderdaad bieden de inscr. veel voorbeelden van ge¬ 
vallen, waar een / of r voorafgaat of volgt. Een algemene regel 
is echter niet te geven. De grammatici zijn onzeker en spreken 
elkaar tegen. Het meest waarschijnlijke lijkt dan ook, dat we er 
niet méér in moeten zien dan een. mode-verschijnsel onder 
vreemde, i.c. griekse en etruscische invloed. Gezien de ver¬ 
warring op dit gebied moeten we wel aannemen, dat voor het 

.latijnse taalgevoel ph, th en ch geen zelfstandige phonemen 
waren. Zij werden gevoeld als vreemde elementen en zij hebben 
geen invloed op de structuur van het lat, klanksysteem kunnen 
doen gelden. 

OVERZICHT DER CONSONANTEN 

§ 71. Schematisch zou men de latijnse consonant-phonemen 
op deze wijze kunnen ordenen: 

p ~ b 
t - d 

c ~ & 
h r v, j 

Niet opgenomen werden in dit overzicht qu en gu, ph, th, ch, 
h en de velare nasaal, daar deze klanken voor het taalgevoel 
geen zelfstandige phonemen zijn en zomede voor de structuur 
van het klanksysteem geen waarde hebben. 
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§ 72. Het best vertegenwoordigd is de groep der occlusivae, 
de enige waarin de stemtoon-correlatie consequent is doorge¬ 
voerd. De verhouding p : b etc., traditioneel aangeduid met 
tenuis : media, berust op de tegenstelling stemloos : stem¬ 
hebbend, veroorzaakt door afwezigheid of aanwezigheid van 
stemtoon, tengevolge van de opening of de vernauwing der 
stemspleet, De romeinse phonetici kennen deze stemtoon- 
correlatie niet, doch behandelenp en b, t en d, c eng telkens als 
twee geheel verschillende, elk op eigen wijze gevormde 
klanken. In plaats van of naast de stemtoon-correlatie kennen 
vele talen de tegenstelling fortes : lenes, d.w.z. sterkere of 
zwakkere articulatie. Nu worden veelal de stemloze mede¬ 
klinkers sterker gearticuleerd dan de stemhebbende. In het 
latijn was dit zeker het geval en wel in aanmerkelijk hogere 
mate dan b.v. in het grieks. Vandaar dat griekse stemloze 
occlusivae in het latijn vaker worden weergegeven door de 
corresponderende stemhebbende consonanten, omdat de stem¬ 
loze phonemen door hun aanmerkelijk sterkere articulatie te 
veel verschilden van de overeenkomstige griekse consonanten. 
Dit gebeurt vooral bij de velares: gubernare naast xvjegvav, 
göbius naast xoofiiós „grondeling”, gummi naast xófifu e.a., 
maar ook, hoewel minder frequent, bij de labiales: buxus naast 
Ttv'^nc „buksboom”, Burrus naast IJvQQog. Het valt echter 
niet te bewijzen, dat in het latijn de tegenstelling fortes : lenes 
primair zou zijn. De toestand is wel deze, dat bij de occlusivae 
de stemtoon-correlatie als wezenlijk werd gevoeld, terwijl 
daarnaast met name bij de velares de tegenstelling sterkere: 
zwakkere articulatie als concomitant verschijnsel optrad.. 

§ 73. De stemtoon-correlatie is van wezenlijk belang voor de 
structuur van het systeem der latijnse occlusivae. Neutralisatie 
van deze tegenstelling ontmoeten we dan ook slechts op ge¬ 
ringe schaal, en vrijwel uitsluitend op het einde der woorden, 
waar de articulatie over het algemeen niet scherp was. Zo zagen 
we reeds, dat in deze positie wel b, doch niet p (cf. § 53), wel c 
doch niet g (cf. § 64) gesproken werd, en dat in het klass. lat. 
dhier alleen optrad na korte vocalen (cf. § 56). In middenpositie 
worden de occlusivae steeds stemloos gesproken vóór stem¬ 
loze consonant en steeds stemhebbend vóór stemhebbende 
consonant: labor „glijden” naast lapsus, ago naast actus, lego 
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naast lëctus (cf. § 19, 2), abdo naast aperio, segmentum naast seco 
(cf. § 141). Vóór r treedt tenslotte, zoals we boven zagen, 
normaliter alleen t niet d op (cf. § 57). 

§ 74. De spiranten zijn slechts zwak vertegenwoordigd. Met 
name missen we de velare spirant en constateren we een ontbre¬ 
ken van de stemtoon-correlatie. Van de andere kant staan ook 
de halfklinkers v en j door hun tussenpositie tussen vocalen en 
consonanten niet sterk. Vandaar dat tussen deze beide groepen 
op de duur verschuivingen optreden : de v wordt stemheb¬ 
bende spirans (cf. § 34) en komt als zodanig tegenover de ƒ te 
staan, de j wordt eveneens spirantisch en ontwikkelt zich ver¬ 
volgens tot een stemhebbende dentale affricata dj, vaak ge¬ 
schreven als % (cf. § 35); hiermede valt weer samen de affricata, 
die ontstaat uit di en uit gi, ge (cf. § 60 en 63); tegenhanger is de 
stemloze affricata uit ti en ci, ce (cf. § 60 en 62). 

DE GEMINATAE 

§ 75. Het latijnse vocaalsysteem kent de oppositie lange : 
korte vocalen; het consonantsysteem heeft iets dergelijks in 
de oppositie enkelvoudige : dubbele consonanten of geminatae. 
Structureel en historisch bezien is de laatste tegenstelling echter 
van veel minder belang dan de eerste. 

§ 76. De geminatae komen in het lat, uitsluitend voor in het 
midden der woorden tussen vocalen, zowel na voorafgaande 
korte, alsook - hoewel veel minder - na voorafgaande lange 
vocaal. Zij staan dus in gelijke posities, waarin ook normaal de 
enkelvoudige consonanten voorkomen en hebben dienovereen¬ 
komstig voor de onderscheiding van woorden en vormen rele¬ 
vante waarde; b.v. vellit (3e pers. sing. ind. van velld) tegenover 
velit (3e pers. sing. conj. van volo), agger tegenover ager, valle 
(abl. sing. van vallis) tegenover vale „gegroet”, malle (inf. praes. 
van malo) tegenover mala „kaak”, villa tegenover vïlis, mille 
tegenover miles, In dezelfde positie wisselen ze ook af met con¬ 
sonantgroepen; b.v. annus tegenover quantus etc. Zowel occlu¬ 
sivae als constrictivae komen als geminatae voor: bucca, apparet, 
pello, difficilis etc. Na diphtong en soms na lange vocaal aarzelt 
de uitspraak van het klass. lat. tussen oudere geminata en 
jongere enkelvoudige cons. caus(s)a, aul(J)a, Pau{l)us, c&s(s)usc.a. 
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§ 77. De Romeinen hebben in deze klanken zuivere geminatae 
gevoeld, d.w.z. consonanten, die zó gearticuleerd worden, dat 
zij voor het taalgevoel in twee helften uiteenvallen, waarvan de 
ene helft als implosiva aan het einde der voorafgaande en de 
andere als explosiva aan het begin der volgende syllabe 
worden gehoord, met een energetische en acoustische pauze 
tussen de beide articulatiephasen, en wel zó, dat de lettergreep- 
grens door deze pauze wordt gemarkeerd. Het bewijs hiervoor 
ligt in het éénstemmig getuigenis der oude iatijnse grammatici, 
die steeds spreken van „twee consonanten”, waarvan de ene 
bij de voorafgaande en de andere bij de volgende syllabe wordt 
gehoord, en die hierbij zonder onderscheid voorbeelden aan¬ 
balen met occlusivae en met constrictivae; zij stellen dus op 
één lijn vac-ca, ad-do, lip-pus en van de andere kant il~ky ef- 
ficio, an-nus, nül-lus. 

De vraag, of bij de constrictivae met name bij -//- en -xr- 
na voorafgaande lange vocaal of diphtong, vooral in die ge¬ 
vallen, waarin de orthographie aarzelt, b.v. ea(s)sus, au{l)la etc., 
maar ook waar dit niet het geval is, zoals bij nullus, mik e.a. 
niet veelmeer een gerekte of lange consonant in plaats van een 
eigenlijke geminata werd gesproken, is er een van louter klank- 
physiologische aard. Het lijdt geen twijfel, dat het taal¬ 
bewustzijn van de Romein, ook in die gevallen waarin de 
klass. orthographie aarzelt tussen de schrijfwijzen met enkel¬ 
voudige en met dubbele medeklinker, niet een gerekte mede¬ 
klinker maar een geminata voelde, en ze niet onderscheidde 
van die, waarin een korte vocaal voorafging. De grammatici 
kennen uitsluitend de vraag, of deze woorden met één of met 
twee consonanten gesproken moeten worden, niet of hier een 
gewone of een gerekte consonant werd gehoord. 

§ 78. Kunnen we dus wel aannemen, dat het lat. consonant- 
systeem de oppositie simplex : geminata kende, anderzijds dient 
erop gewezen, dat de functionele belasting van deze tegen¬ 
stelling vrij gering is geweest. Het feit, dat de geminatae uit¬ 
sluitend in het midden der woorden tussen vocalen voorkomen 
brengt een belangrijke beperking mee in hun gebruik en levert 
tegenstellingen op als mei: wellis, far : farris, fel: fel lis, os : ossis. 
Soms zijn nog sporen van de oorspronkelijk gegemineerde uit¬ 
spraak in eindpositie te constateren. Zo wordt es „jij bent” 
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< ess (= es-s bij es-se) bij Plautus nog lang gemeten; mies < 

miless (< * Wileis, met assimilatie van -is tot xr) gebruikt PI. 
als spondaeus; hoe < hocc (< * hod-c met assimilatie van -de 

tot -cc) wordt nog door Vergilius gebruikt in een vers begin 
als hoe er at of hoe opus (Aen. II 664; VI 129). 

§ 79. Ook vóór en na consonanten worden de geminatae niet 
gesproken. Vandaar discindo < * dis-scindö, pergo < *pcr-r(e)gö, 
sarmentum „rijshout” < * sarmmentom < * sarp-mentom, cf. 
sar pen „afsnijden”. Soms wordt de geminata echter analogisch 
hersteld zoals in atiraho, opprimo, accrësco en bij de samenstel¬ 
lingen met ex, wanneer het simplex met s- begon, b.v. exsatio, 
exsolvo, exsomnis e.a. 

§ 80. Naast elkaar staan verder oudere vormen met enkelvou¬ 
dige occlusiva en lange voorafgaande vocaal, en jongere vormen 
met dubbele occlusiva en korte vocaal; zo litus en zelden littus, 
lïtera en normaal littera; Iappiter is ontstaan uit Inpiter (cf umbr.. 
lupater), wittere uit * mitere (cf. wist), vitta „lint” uit * vlta (cf. 
vieo „binden” vmen); stlatta „vrachtschip” uit * stlata (cf. Iztus 
„breed”), cippus „zuil” naast oud-lat. cetpipm) (CILI2 5). 

§ 81. Regelmatig werd verder na voorafgaande lange vocaal 
of diphtong sinds het begin van de keizertijd ouder -ss- als- 
-x- gesproken; b.v. caussa : causa, cassus : casus etc. (cf. § 49); 
een uitzondering vormen de verkorte perfectum-vormen op 
-asse, -ësse, -ïsse, die door analogische inwerking van vormen op 
-isse met -ï- als lëgisse in stand werden gehouden. Na diphtong 
werd ook -/ƒ- tot aula naast aulla, Paulus naast Paullus etc.; 
zo ook misschien nog in de positie na —ï— en vóór —ï—: nfitia- 
naast mille, vllicus naast villa (cf. § 37, opm.). 

§ 82, Op wisseling tengevolge van dissimilatie door aan¬ 
wezigheid van een tweede geminata in hetzelfde woord wijzen 
paren als: mamma : mamUla, offa : ofella, Vittius : Vitellius, 
Metfius : Metellus e.a. Daarnaast blijft de geminata echter onder 
dezelfde omstandigheden in mellilla, huccella, tessella, Flaccilla. 

§ 83, Onder onduidelijk omstandigheden treedt tenslotte 
wisseling op in farïna naast f ar farris, canzlis naast canna, curïxlis 
naast cttrrus. 
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§ 84. Onder de woorden met geminata zijn slechts enkele 
hypocoristische of populair-expressieve vormingen, die een 
indoeuropese origine hebben: atia „papa”, Acca (Laren!ia), 
mamma, vacca. De meesten zijn jong en ontstonden tengevolge 
van compositie of door assimilatie van consonanten, b.v. addo 
< * ad-clo, accumulo < * ad-cumulö, oppeto < * ob-pelö, agger 
< * ad-ger; -//- ontstaat zeer vaak uit -In-, -nl~ of -rl~ en is 
bijzonder frequent; b.v. collis < *col-nis, nllus < * ün(u)los 
(deminutief-vorm bij ünus), colloquor < * con-loquor, agellus 
< * ager-los, pellido < * per-licib. 

§ 85. In zeer veel gevallen heeft de geminata in het latijn 
expressieve kracht. Op deze wijze vindt zij vaak toepassing bij 
de vorming van populaire uitdrukkingen, vooral adjectiva, die 
veelal spottend worden gebruikt, om opvallende eigenschap¬ 
pen van lichaam of geest aan te duiden, zoals: lippus „leepogig”, 
gibber „gebocheld”, crassus „dik”, grossus „grof”, flaccus „met 
slappe oren” (vandaar ook de bijnaam Flaccus b.v. van Hora- 
tius), cuppus „lekkerbek” (naast cupldus). Duidelijk expressief 
zijn ook onomatopoëtische vormen als hmriirc „hinniken”, 
gannlre „keften”, garrïre „kletsen”, bucca „bolle wang”, bulla 
„waterbel”, gutta „druppel”. Tenslotte verklaart de expres¬ 
sieve kracht van de geminata ook haar frequente voorkomen 
in eigennamen, b.v. in cognomina als het reeds genoemde 
Flaccus, verder in Varro naast va.rus „krom”, Gracchus misschien 
bij gracilis „slank” oigracidus „kraai”; maar ook in praenomina, 
die wel op hypocoristische vormingen berusten, als Appius, 
Mettius e.a. 

§ 86. De laat-lat. ontwikkeling stelt de geringe weerstand der 
geminatae duidelijk in het licht. Het taalgevoel geraakt in deze 
periode geheel op drift. Oude geminatae worden verwaarloosd, 
nieuwe duiken op. De grammatici reageren tegen deze ver¬ 
warring en pogen de klassieke vormen te herstellen. De inscr. 
bieden veel voorbeelden van de vereenvoudiging der gemi¬ 
natae. We lezen er vormen als comunis (CIL VII 1330, 10), 
oficio (X 7589), acipe (V 4376), ola (VII19) e.a. Nieuwe gemina¬ 
tae treden op, b.v. antima (II 1155), feccerunt (IX 1866), habbebis 
(X 8067, 5). Opvallend is de frequente geminatie in consonant¬ 
groepen, bestaande uit occlusiva + r of s -f occlusiva, waarbij 
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duidelijk de tendentie naar voren treedt, om de voorafgaande 
lettergrepen gesloten te spreken, b.v. aggro (III 2448), tnatirona 
(VIII 7251), disscente (IV 1278) e.a. De torn. talen hebben de 
geminatae niet bewaard met uitzondering van het italiaans, dat 
hierin, zoals te verwachten is, meer correspondentie vertoont 
met de laat-lat. dan met de klassiek-lat. toestand. Zo heeft het 
italiaans evenals het laat-lat. op verschillende plaatsen een ge¬ 
minata, waar het klass. lat. een enkelvoudige medeklinker had, 
b.v. femmina, kgittimo, pellegrino, occhio,fabbro e.a. 

§ 87. Opmerking: Aanvankelijk werden de geminatae in het 
lat. door het teken voor de enkelvoudige consonant genoteerd. 
Volgens de overlevering voerde de dichter Ennius (239-169 
v. Chr.) naar grieks model het gebruik in, om de geminatae 
dubbel te schrijven. De grammaticus Festus zegt hierover 
(p. 374, 6 L): nulla tune geminabatur littera in scribendo: 
quam consuetudinem Ennius mutavisse fertur, utpote graecus 
graeco more usus; „in die tijd werd geen enkele letter dubbel 
geschreven; Ennius zou, naar men zegt, verandering in deze 
gewoonte hebben gebracht, doordat hij zich als Griek naar 
het Griekse gebruik richtte”. In de inscr. dringt deze gewoonte 
door sinds het begin van de 2e eeuw v. Chr. In het S. C. de 
Bacchanalibus uit het jaar 186 (CIL I2 581) vinden we nog de 
oude orthographie, terwijl we enkele jaren vroeger, uit 189, 
een inscr., het z.g. decreet van Aemilius Paulus (CIL I2 614), 
hebben, waarin de geminatae vrij regelmatig dubbel geschreven 
worden. Algemeen wordt dit gebruik sinds de tijd der 
Gracchen. 
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DE LETTER GREEP G RENS 

§ 88. Wanneer in het latijn een klinker of diphtong in het 
midden van een woord gevolgd wordt door één enkele mede¬ 
klinker, dan hoort deze medeklinker steeds tot de volgende, niet 
tot de voorafgaande syllabe, onafhankelijk van de vraag of de 
voorafgaande vocaal lang of kort is: mo-la en mo-les, ma-lüs 
en mz-lusy rö-bur, ca-do, cau-tus. Het lat. vertoont dus hier een 
voorkeur voor open lettergrepen, in tegenstelling met b.v. het 
nederlands, waar open lettergrepen alleen mogelijk zijn bij 
zwak gesneden klinkeruitspraak b.v. ka-pen> terwijl bij scherp 
gesneden uitspraak van de vocaal de lettergreepgrens steeds 
in de medeklinker valt b.v kap-pen. Het al of niet verdelen van 
de uitspraak van de medeklinker over de beide lettergrepen is 
in het nederl. dus een begeleidend verschijnsel van de scherp 
of zwak gesneden uispraak van de vocaal, terwijl in het lat. een 
dergelijke gebondenheid niet optreedt. 

§ 89. Wordt de vocaal gevolgd door een groep van twee mede¬ 
klinkers, dan is de voorafgaande lettergreep open, wanneer 
deze groep bestaat uit occlusiva + r of / (muta cum liquida): 
pa-trem> sa-cra, du-plex. Daarentegen wordt een lettergreep 
gesloten gesproken, wanneer de vocaal wordt gevolgd door¬ 
een geminata of door een groep van twee medeklinkers anders 
dan muta cum liquida; in deze gevallen wordt op het einde der 
voorafgaande syllabe een implosieve consonant en bij het begin 
der volgende syllabe een explosieve consonant gesproken (cf. 
voor de geminatae §77); dus ag-ger,of-fa, as-per, ul—tor, fac-ius, 
prop—ter etc. Bij groepen van drie of meer medeklinkers gelden 
overeenkomstige regels; dus sanc-tus, redzmp-tor, tem-plum^ 
nos-trl etc. In doorzichtige samenstellingen zal als regel met de 
etymologische lettergreepgrens rekening worden gehouden: 
haru-spex, abs-tèmius (zo bij Quint. I 7, 9); ab-rumpo, sub-lino, 
maar su-blwtis etc. 

Deze regels beantwoorden aan de practijk der beste hand¬ 
schriften en inscripties. Daarentegen meenden een aantal latere 
latijnse grammatici, dat aan het begin der lettergrepen elke 
combinatie van medeklinkers kon staan, die ook voorkwam 
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aan het begin van latijnse of griekse woorden. Zij scheidden 
dus: fa—ctus, pote-stas, a-xis etc. Dit zijn echter niet anders dan 
graphische regels, die voor de taalkundige beoordeling der 
feiten geen waarde hebben. 

DE QUANTITEIT DER LETTERGREPEN 

§ 90. Het latijn kende niet slechts een oppositie tussen lange 
en korte vocalen, maar ook tussen lange en korte lettergrepen, 
en dat zowel in poëzie als in proza. Quintilianus zegt uitdrukke- 
lijk: Neqüe enim loqui possumus nisi syllabis brevibus ac 
longis; „Wij kunnen immers niet anders spreken dan in korte 
en lange lettergrepen” (IX 4, .61). Cicero getuigt, dat de 
menigte in het theater heftig reageerde, wanneet op het toneel 
een lettergreep te kort of te lang werd uitgesproken: In versu 
quidem theatra tota exclamant si fuit una syllaba brevior aut 
longior „Wanneer in poëzie een lettergreep te kort of te lang 
wordt gesproken, gaat er een proteèt op door heel het theater”. 
(Orat. 51, 173); want ook zonder theoretische scholing waren 
de oren van'de gewone Romein voor deze tegenstelling van 
nature zeer gevoelig: omnium longitudinum et brevitatum in 
sonis sicut acutarum graviumque vocum iudicium ipsa natura 
in auribus nostris collocavit „het gevoel voor het onderscheid 
van alle langen en korten bij de taalklanken, evenals dat voor 
hoge en lage tonen, heeft de natuur zelf in onze oren gelegd”, 
(ibid.). 

§ 91. Volgens de leer der grieks-latijnse grammatici kan een 
lettergreep lang zijn van nature («a/üra, (pvGGt) of door positie 
positiönei S Van nature lang is iedere lettergreep, die een 
lange klinker of diphtong bevat: dlco, «ötf, caedês, haustus. Door 
positie lang is een lettergreep, wanneer ze een korte klinker 
bevat gevolgd door een geminata of door .een groep van con¬ 
sonanten. Zo de eerste lettergreep van vitta, sella, tango, octo. 
Wordt de korte vocaal gevolgd door occlusiva + r of /, dan 
geldt de lettergreep in de oud-lat. dramatische poëzie nooit als 
lang. Voor het eerst worden deze lettergrepen lang gemeten 
door Ennius, om vervolgens in de hexametrische poëzie (en 
uitsluitend hier) lang of kort gemeten te worden naar gelang 
de behoeften van het vers. Zo wordt bij Ovidius in hetzelfde 
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vers (Metam, XIII 607) volucfi eerst met korte en vervolgens 
volucris met lange tweede syllabe gemeten. Het gaat hierbij om 
een litteraire vrijheid; met de uitspraak in de omgangstaal heeft 
dit niets te maken. 

§ 92. De vraag, of een lettergreep met korte klinker als kort dan 
wel als lang wordt gevoeld, hangt samen met de vraag, of deze 
lettergreep open of gesloten wordt gesproken. De e van neptis 
is even kort als die van nepos, maar in het laatste geval eindigt 
de lettergreep achter de e, in het eerste achter de implosieve p. 
Men kan dus in het algemeen zeggen, dat een syllabe met korte 
vocaal als kort gevoeld wordt, wanneer zij open, als lang, 
wanneer zij gesloten wordt gesproken. In de omgangstaal 
werd de groep muta cum liquida steeds bij de volgende syllabe 
getrokken, zodat de voorafgaande lettergreep open was en dus 
als kort werd gevoeld. 

§ 93. De ein de tweede syllabe vangenetrlx naast de i v&ngenitor 
en eveneens de e van impetro < * im-patrö, van consecro < * con— 
sacrö, van de populaire vormen palpebrae en palpetrae „oogle¬ 
de/*” naast palpito „trillen” wijst erop, dat in deze woorden de 
lettergreep vóór -tr- etc., in de tijd waarin deze vormen ont¬ 
stonden, gesloten gesproken werd. Bij open uitspraak zouden 
we veelmeer i hebben verwacht (cf. § 115). Dit hoeft echter 
nog niet te betekenen, dat, tegen de algemene regel in, bij deze 
woorden de lettergreepgrens tussen de muta en de liquida in 
viel, dusgenet-rïx etc.; meer waarschijnlijk is, dat de t etc. in de 
uitspraak vóór de r incidenteel werd gegemineerd, dus dat 
gesproken werd genet-tnx etc. Dezelfde tendentie zien we 
immers in latere vormen als mattrona, aggro etc. (cf. § 86). 

§ 94. De uitdrukking „positione” of „positu” lang betekent 
aanvankelijk bij de latijnse grammatici naar het voorbeeld 
hunner griekse collega’s niets anders dan „lang door overeen¬ 
komst” (cf. Quint. IX 4, 86 en Geilius IV 17, 8). In latere tijd 
huldigt men echter de opvatting, dat deze lettergrepen lang 
worden door de „plaatsing” van de korte klinker vóór een 
geminata of groep van medeklinkers. Vandaar dat Marius 
Victorinus het begrip omschrijft met duarum consoncmtium copulatio 
(VI'35, K). 
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AARZELINGEN IN DE QUANTITEIT DER LETTERGREPEN 

§ 95. Bij dichters treden herhaaldelijk aarzelingen in de 
quantiteit der lettergrepen op. In de dactylische poëzie past 
een opeenvolging van meer dan twee korten niet in het vers; 
anderzijds is ook in de gewone taal een tendentie te bespeuren, 
om een opeenhoping van korte syllaben te vermijden. Daardoor 
wordt het mogelijk, dat de dichters in bepaalde gevallen een 
lettergreep lang meten, die normaal kort is. Quint. (I 5,18) zegt 
ons, dat alleen in de poëzie de eerste syllabe van Italia lang 
wordt gemeten. Verder vindt men b.v. bij Lucretius fluida 
(II 464) en glomere (I 360) met lange eerste syllabe (-«>/); 20 

ook conubia-- ^ bij Vergüius naast conubio - « « - etc. (Aen. 
IX 600 en VII 253). 

§ 96. Van de andere kant treden ook verkortingen op, vooral 
in de dialoogpartijen der oud-lat. comoedie. De werking van 
de wet der jambenverkorting is hier niet beperkt tot jambische 
woorden (cf, § 18, 5), maar strekt zich ook uit tot meerlettergr. 
woorden en tot woordgroepen. Als regel is de verkorte letter¬ 
greep positione lang en rust de toon op de volgende syllabe 

/ y 

« _ w v, u.. zo b.v. votibptatem,gubzrndbunt, iuvëntüte; ook in 
woordgroepen als scio absurde, of met de toon op de vooraf¬ 
gaande syllabe quód In rem. Slechts zelden wordt in meerletter¬ 
grepige woorden een natura lange lettergreep verkort, zoals 
in pudldtiam (PI., Amph. 930), verèbdmm (Ter., Phorm. 902). 
Vaker wordt ook de lettergreep, die de woordtoon draagt 

verkort: simillumae (PI. Asin. 241), projecto (PI. Pers. 213), 

suo hospiti (PI. Mil. 136) e.a. In de omgangstaal heeft deze uit¬ 
gebreide werking van de wet der jambenverkorting geen 
sporen achtergelaten. 

UITVAL VAN LETTERGREPEN DOOR HAPLOLOGIE 

§ 97. Wanneer in een woord twee opeenvolgende lettergrepen 
met dezelfde consonant of groep van consonanten beginnen, 
kan dit er toe leiden, dat voor het taalbewustzijn de grens 
tussen deze beide syllaben vervaagt, zodat de eerste in de uit- 

63 



LETTERGREEP 

spraak wordt verwaarloosd. Men spreekt dus één lettergreep 
in plaats van twee onder invloed van een neiging tot dissimu¬ 
latie, en brengt daardoor een vereenvoudiging in de uitspraak 
van het betreffende woord teweeg. Men spreekt in dit geval 
van haplologie. Voorbeelden in het latijn zijn: dlxtl voor 
dïxisfï, claustl voor clausistl, dïxem voor dïxissem, misse voor 
msisse, idolatria naast ïdölolatria. nütrïx uit * «0trltrïx, cf. j 
nütrire; szmodius „halve schepel” uit * szmi-modios; misschien 
ook lubenter uit * lubentiter e.a. 

HET WOORD 

DE BETONING 

Aard van de latifnse woordbetoning 

§ 98. De uitingen der oudere grammatici zoals Cicero, Varro, 
Nigidius Figulus, Quintiïianus en anderen tot in de 4e eeuw 
toe, hebben zonder uitzondering betrekking op een muzicale 
betoning, d.w.z. zij geven te verstaan, dat in een woord de 
lettergreep, die de hoofdtoon draagt op een hogere toon wordt 
gesproken dan de omringende lettergrepen. Bij Cicero vinden 
we een bijzonder duidelijke uitspraak, waar hij zegt, dat de 
stemmodulatie, die wij bij het zingen zo zeer bewonderen tot 
op zekere hoogte ook te constateren valt bij het spreken, daar 
wij van nature in ieder woord één hogere toon laten horen: 
Mira est enim quaedam natura vocis, cuius quidem e tribus 
omnino sonis inflexo, acuto, gravi, tanta sit et tam suavis 
varietas perfecta in cantibus. Est autem in dicendo etiara 
quidam cantus obscurior .... Ipsa enim natura, quasi modu-* 
laretur hominum orationem, in omni verbo posuit acutam 
vocem, nee una plus, nee a postrema syllaba ultra tertiam. 
„Er ligt iets bewonderenswaardigs in het wezen van onze 
stem, die door niet méér dan drie klankvariaties, de gerekte* 
de hoge en de lage 'toon, zo grote en zo heerlijke verscheiden¬ 
heid weet te bereiken bij de zang. Maar ook bij het spréken is 
een zekere, zij het meer vage melodie aanwezig ... .Want de 
natuur zelf heeft, als wilde zij aan de taal der mensen hierdoor 
een rhythmische beweging geven, in ieder woord een hogere 
toon geplaatst, en wel niet méér dan één, en niet verder 
naar voren dan de derde lettergreep van achteren”. (Orat. 
17, 57 - 18, 58). Eerst in de 4e eeuw n. Chr. vinden we 
uitingen, die er op wijzen, dat de lettergreep, die de toon 
draagt, met meer kracht dan de omringende lettergrepen 
wordt gesproken: syllaba quae accentum habet, plus sonat 
(Pompeius V 126, 32 K). Vanaf deze tijd is het accent dan ook 
wel expiratorisch. In overeenstemming hiermede is, dat in de 
klassieke periode van het latijn rhythme en accent los van el¬ 
kander staan. Het is een bekend verschijnsel, dat lettergrepen, 
die alleen maar op een hogere toon gesproken worden, niet 
geschikt zijn, om te dienen als dragers van het rhythme. Van¬ 
daar dat in het latijn vers- en prozarhythme niet berusten op 
een afwisseling van betoonde en onbetoonde lettergrepen, 

• - 65 64 



WOORD 

doch van lange en korte, zodat het niet nodig is, dat de vers¬ 
heffingen door geaccentueerde lettergrepen worden gevormd 
Sinds de 3e of 4e eeuw n. Chr. echter begint men de quanti- 
teiten in de omgangstaal te verwaarlozen, en nu zijn het de 
geaccentueerde lettergrepen, die de dragers van het rhythme 

gaan worden. 

§ 99. Deze beide gegevens, de uitingen der grammatici en de 
aard en de geschiedenis van vers-en prozarhythme, maken de 
conclusie waarschijnlijk, dat de klassieke latijnse woordbetoning 
in wezen muzkaal van aard was. Anderzijds wijst de verkorting 
der onbetoonde slotsyllabe in jambische woorden en het op¬ 
treden van syncope op de aanwezigheid van een expiratorisch 
element in het woordaccent. Nu is het een algemeen bekend 
verschijnsel, dat in geen enkele taal de betoning zuiver muzi- 
caal of zuiver expiratorisch is. Veelmeer treedt een mengeling 
van beiden op, waarbij óf het ene óf het andere element over¬ 
heerst. Dit was ook wel het geval in het latijn. Aanvankelijk 
overheerste het muzicale element en was het expiratorische 
element een concomitant verschijnsel, dat zich sterker mani¬ 
festeerde in de volkstaal dan in de cultuurtaal. In de periode, 
waarin het gevoel voor de quantiteiten onzeker gaat worden 
(3e of 4e eeuw n. Chr.) komt het expiratorische element meer 
naar voren en deze ontwikkeling eindigt met een terugdringen 
van het muzicaal element, en een overheersen van het expira¬ 
torische element, gepaard met een totaal verlies van het gevoel 
voor de quantiteiten. 

§ 100. In de praelitteraire periode van het latijn, waarschijnlijk 
in de 5e en 4e eeuw v. Chr. heeft in alle meerlettergr. woorden 
in niet eerste syllaben een verzwakking van het vocalisme, althans 
van korte vocalen en diphtongen plaats gehad (cf. §§ 114-120). 
De korte vocalen vertoonden de tendentie tot een meer ge¬ 
sloten uitspraak, de diphtongen werden tot monophtongen. 
In tweede syllaben traden verder herhaaldelijk syncoperingen 
op (cf. §§ 121-123). Het lijkt voor de hand liggend deze ver¬ 
schijnselen te verklaren door het tijdelijk optreden van een 
intensiteitsaccent op de eerste lettergreep der woorden. Deze 
hypothese stuit echter op de grote moeielijkheid, dat zij met 
past in het kader van de geschiedenis van het latijnse accent, 
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dat, zoals we zagen, in de historische periode van overwegend 
muzicale aard en aan de drie laatste lettergrepen gebonden 
was, terwijl anderzijds vaststaat, dat ook het indo-europees een 
zuiver muzicaai woordaccent bezat. De genoemde verschijn¬ 
selen kunnen dan ook beter verklaard worden uit een rhyth- 
misch principe in de structuur van het latijnse woord, uit de 
tendentie nl. om alle niet eerste syllaben vlugger en minder 
duidelijk te articuleren. Deze tendentie is blijkbaar vooral in de 
praelitteraire periode krachtig geweest, maar bleef ook nader¬ 
hand tot op zekere hoogte haar werking uitoefenen (cf. §§107 

§ 101. Opmerking: De vraag naar de aard van het woord¬ 
accent is een der moeielijkste, waarvoor de latijnse klankleer 
zich geplaatst ziet. De franse geleerden nemen voor de histori¬ 
sche periode van het latijn algemeen een zuiver muzicale beto¬ 
ning aan. In engelse en duitse kringen overheerst de opvatting 
van een intensiteitsaccent. De z.g. praelitteraireinitiaal-betoning 
werd vroeger vrij algemeen als expiratorisch gezien. Franse 
latinisten huldigen echter de laatste tijd de mening, dat hier 
geen sprake geweest kan zijn van een intensiteitsaccent op de 
eerste lettergreep, doch eenvoudig van een rhythmische bij¬ 
zonderheid in de uitspraak dezer syllabe. 

VERSCHILLENDE SOORTEN VAN BETONING 

§ 102. Hoewel de syllabedrager in het latijn tweemorig kan 
zijn, en op zich genomen dus een accentbeweging binnen de 
syllabe mogelijk is, bezitten we geen aanwijzingen, waaruit we 
met waarschijnlijkheid kunnen concluderen, dat het latijn poly- 
toon was, of m.a.w. een syllabeaccent kende, dat als criterium 
kon worden gevoeld voor het onderscheid van woorden en 
vormen. Wat de grammatici hierover te berde brengen, wordt 
niet door de taalfeiten, voor zover we deze kunnen kennen, 
bevestigd, en moet waarschijnlijk beschouwd worden als een 
poging, om de regels van de griekse accentuatie in het latijn 
terug te vinden. Men onderscheidt acutus, circumflexus en 
gravis, zoals in het grieks nQoti($óCa d£elat n (-qitinu>ftév, 
fia.Q£Ïa. 

De acutus wordt volgens de grammatici steeds gehoord, 
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wanneer de lettergreep, die de toon draagt* een korte klinker 
bevat, en verder op lettergrepen metdiange klinker of diphtong 
ddn, wanneer de toondragende lettergreep; de derde van achte¬ 
ren is (antepaenultima), of wanneer ze de tweede van achteren 
is (paenultima) en de laatste lettergreep (ultima) een lange 

/ / • 
klinker bevat; dus genus, Izginms, mölës. De circumflexus wordt 
uitsluitend gesproken op lange vocalen of diphtongen en wel i 
ïn de paenultima, wanneer de ultima kort is, b.v. &rus naast ; 

earl, en verder steeds in éénlettergrepige woorden, b.v, qtfk, ■ 
sis, ös, hüc; en in de slotsyllabe van meerlettergrepige woorden, 
wanneer syncope heeft plaats gehad, b.v. nostras uit nostratis, 
illnc uit * illüce e.a. De gravis is de toon van alle niet met acutus 
of circumflexus gesproken syllaben, dus van de syllaben, die 
een neventoon hebben of niet betoond Zijn. 

De regels zijn dezelfden als in het grieks, met deze uitzonde¬ 
ring, dat éénlettergrepige woorden of'eindsyllaben met lange \ 
vocaal steeds circumflexus, nooit acütus hebben. Hier blijkt het 
kunstmatige in de constructie van hei; systeem. In alle andere 
gevallen waren de quantiteitsverhoudingen in de drie slot- . , 
syllaben beslissend voor de vraag óf acutus dan wel circum¬ 
flexus aangenomen moest worden, bij de eenlettergrepige 
woorden echter viel deze factor Weg en kon alleen het taal¬ 
gevoel een criterium vormen; en dit taalgevoel liet de gram¬ 
matici voor het latijn blijkbaar iri'dé steek, zodat zij bij de 
eenlettergrepige woorden en in de 'eindsyllaben de oppositie ;! 
tussen acutus en circumflexus, die het grieks hier wêl nog 'j 
kende, niet meer door konden voeren, Ih het grieks heeft de 
oppositie acutus: circumflexus dan ook een functionele waarde, 
zoals blijkt uit tegenstellingen als ‘labooi (nom. plur,) 'Itifr/jioZ 
(loc. sing.), of oÏHob (nom. plur.) en oï'xot (loc, sing.); in het 
latijn is ze niet anders dan een artificiële constructie. 

PLAATS VAN DE TOON IN HET WOORD 

§ 103. De plaats van de toon in het latijnse woord is niet 
vrij, doch gebonden aan de z.g. driesyllabenwet. Dit is een 
der belangrijkste innovaties vergeleken met de toestand in de j 
indo-europese moedertaal, waar het woordaccent vrij was, dus 
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op alle lettergrepen kon rusten. De functionele belasting der 
toonopposities is tengevolge van deze beperking dan ook 
uiterst gering geworden. 

§ 104. Binnen het kader van de beperkingen, opgelegd door dè 
driesyllabenwet, wordt de latijnse woordtoon zoveel mogelijk; 
naar voren geschoven en hierbij regelt hij zich naar de quanti- 
teit van de paenultima. Is deze kort, dan valt de toon op de 
antepaenultima : hóminem’, is ze lang, dan draagt ze zelf de toon: 

/ 

kötiem. Tweelettergrepige woorden hebben steeds de toon op 

de paenultima: lëgës, bónus. De ultima heeft, afgezien van de 
eenlettergrepige woorden, alleen dan de toon, wanneer zij 
oorspronkelijk paenultima was, en eerst secundair tot eind¬ 
syllabe is geworden; de oorspronkelijke betoning blijft dus in 

/ s 

deze gevallen gehandhaafd: illlc < * illlce, hörimc < börmce, 
/ s / / / * * 

tantan < tantöne, nostras < noslratis, Samnls < Samnltis, audlt •< 

audlvit etc. 

§ 105. Bij overname van woorden uit een andere taal treden 
/ 

soms storingen op. Griekse namen als Alleetó, Acarn&n worden 
door romeinse dichters gesproken met de toon op de laatste 
syllabe. Camillus en Cêthlgus, van etruscische herkomst, be¬ 
houden de toon op de antepaenultima, ofschoon de paenultima 
ang is. Daarentegen is in ancora uit gr. ayxvga de quantiteit 

van de vocaal in de paenultima gewijzigd, om de plaats van de 
toon in overeenstemming te brengen met de heersende latijnse 
regels; cf. fr. ancre, 

BETONING VAN SAMENGESTELDE WOORDEN 

§ 106. Samengestelde woorden volgen in hun betoning een¬ 
voudig de regels der driesyllabenwet. De samenstellende delen 
verliezen hun zelfstandigheid en daarmee ook hun eigen toon; 
zij gaan dus op in het nieuwe geheel: praetèrea, óbviam, adeo, 

Infero, nêscius, maUdicus, qifère, undique, pater-famllias etc. 
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IN EINDSYLLABEN 

§ 107. Bij herhaling is reeds gewezen op de zwakke positie» 
die de eindlettergreep in het latijnse woord inneemt als gevolg 
van de dominerende plaats, die de beginsyllabe in het rhythmisch 
verloop van de uitspraak voor zich opeist. Quintilianus getuigt, 
dat de romein de neiging heeft de laatste lettergreep te ver¬ 
waarlozen, doordat hij de eerste sterk betoont:-plerisque 
extremas syllabas non perferentibus, dum priorum sono in- 
dulgent; „ .. .. terwijl de meesten de eindlettergrepen niet 
duidelijk laten horen, doordat zij alle aandacht schenken aan de 
articulatie der voorafgaande lettergrepen” (XI 3, 33). Het is 
dan ook in de eindsyllaben, dat de zwakke plekken van het 
latijns phonologisch systeem zich het meest manifesteren: de 
quantiteitsoppositie wordt hier geneutraliseerd vóór -/, -my —r, 
—t (cf. § 18, 3) en in jambische woorden (cf. § 18, 5); de ~a en ~ö 
slagen er niet in zich te handhaven in ongedekte eindpositie 
(cf. § 18, 6 en 7). Ook met betrekking tot het consonantsysteem 
zagen we reeds, dat het in deze positie zijn zwakke plekken laat 
zien: de oppositie van gegemineerde en enkelvoudige conso¬ 
nanten is aan het woordeinde geneutraliseerd (cf. § 78); dezelfde 
tendentie tot neutralisatie bestaat ook ten opzichte van de op¬ 
positie t: d (cf. § 56); -f en ~g worden op het einde der woorden 
niet gesproken (cf. §§ 45 en 64); -p slechts in een enkel geval 
(cf. § 53); de -s wordt zeer zwak gearticuleerd (cf. § 50) en even¬ 
eens de -m (cf. § 40). De zwakke articulatie van de consonanten 
op het einde der woorden verklaart, dat in populaire inscr. de 
slotmedeklinkers vaak niet geschreven worden. 

Over de zwakke positie der consonantgroepen op het einde 
der woorden zal beneden (§§ 133-135) gesproken worden. 
Voorlopig bepalen we -ons tot de vocalen. 

DE KORTE VOCALEN IN EINDSYLLABEN 

§ 108. Terwijl de lange vocalen in ongedekte zowel als in 
gedekte eindpositie in bepaalde gevallen de tendentie vertonen 
hun lange quantiteit te verliezen, maar overigens hun timbre 
steeds behouden, zijn de korte vocalen in dezelfde posities veel 
minder consistent. Hun weerstand is blijkbaar niet zo groot, dat 
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zij tegen het woordeinde bestand zijn; veelal verliezen ze hun 
timbre, ofwel vallen ze helemaal weg. De korte vocalen, die 
zich uit oorspronkelijke lange ontwikkeld hebben, vertonen 
meer weerstand en blijven behouden. De omstandigheden, 
waaronder de verschillende verschijnselen optreden, zijn niet 
duidelijk te omschrijven, en we komen dan ook niet verder 
dan tot het constateren van tendenties, enerzijds een tendentie 
tot neutralisatie van de qualiteit der vocalen, anderzijds een 
tendentie tot syncope. 

Neutralïsatieverschijmelen 

§ 109. 1. In ongedekte eindpositie: Het lat. spreekt in de his¬ 
torische periode geen ï op het einde der woorden. Dit uit zich 
b.v. in de nom. acc. sing. der /-ntr. van de 3e deel.: mare, rzte 
naast maria, rëtia; ook bij de adj.: grave, aere naast gravia, acr/a. 
Verder ante naast anti-stes (cf. gr. dvu), en de abl. sing. der 
cons.-st. als pede, patre, die teruggaan op * pedi, * patri (cf.'gr, 
no<U. narQt)- 

2. Ook in gedekte eindpositie constateren we de tendentie 
tot neutralisatie van de oppositie e : /. Twee gevallen zijn te 
onderscheiden. 

d) Het neutralisatieproduct is e vóór een groep van mede¬ 
klinkers en vóór ~nr. index < * jous-dik-s „rechtspreker”, cf. 
dlcere dictus; comes < com-it-s „die meegaat”, cf, ire itum\ oor¬ 
spronkelijke e blijft in deze positie b.v. in senex, auspex, harus~ 
pex etc. Vóór -m zijn de voorbeelden talrijker; de acc. sing„ 
der /-stammen eindigt in het klassiek latijn vrijwel steeds op 
-em, b.v. quem: quis\ levem\ levis, levia; nkvem : navis etc.; in het 
oud-lat. vinden we daarentegen nog herhaaldelijk ~im\ piscim, 
clavim, imbrim e.a.; bij een groep van feminina bleef —im ook in 
het klassiek lat. : puppim, turrim etc., zoals ook in adverbiale 
uitdrukkingen: olim, pedetemptim, partim (naast subst. parteni). 

b) Het neutralisatieproduct is i vóór occlusiva en vóór ~s; de 
inscr. hebben ouder fëced naast jonger ƒ ë<?/<7 en klass. fëcit; dedet 
naast dedit; agis, agii, agitis berusten op *ages(i), * aget(i), * agetes; 
in de gen. sing. van de 3e deel. is de uitgang normaal -is, 
terwijl oudere inscr. nog -es hebben: Apolones, Cereres, -1Veneres. 

3. Tendentie tot neutralisatie van a : e vóór een groep van 
medeklinkers; het neutralisatieproduct is e: particeps, pnneeps 
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bij capio, opifex bij fado, rlmex bij ago; een uitzondering vormt 
anus < * anats (cf. gen. anatis) met a tengevolge van assimilatie 
en aureax bij Paulus Festus (8, 5 L.) = „auriga” (cf. ago) met a 
door dissimilatie ten opzichte van de voorafgaande e. 

4. Tendentie tot neutralisatie van o : u; het neutralisatie- 
product is u. 

ei) Vóór -m; inscr. hebben ouder donom naast j onger dönum; 
L&ciom naast Lücium. 

b) Vóór -nt: cösentiont naast cömentimt; dederont naast 
dedenmt. 

c) Vóór —j: duenos naast bonus met b- < dv-; opos naast opus', 
Venos naast Vernis; oude genitivi Divos, senztuos naast jongere 
vormen als Venerns, Cererus etc. 

d) In de praehist. periode ook vóór -r; cf. de passieve verbaal 
uitgangen -tur, -ntur, -mur uit * -to, * -nto, -* mo -j- r : nancitor 
— „nanciscitur” bij Festus. 

Voorafgegaan door u of v handhaaft de o zich tot in de le 
eeuw n. Chr. in de orthographie, echter wel niet in de uitspraak: 
mortuos, arvom, servos voor later mortuus, arvum, servus etc. (cf. 
§ 21, 2). 

Syneopeverschynsekn 

§ 110. Syncope treedt op zowel in gedekte als in ongedekte 
eindpositie (in het laatste geval speciaal bij -e). Vaak heeft ze 
betrekking op woorden, die in de zin niet of zwak betoond 
worden en een geringe semantische inhoud hebben, zoals inter¬ 
jecties en partikels, daarnaast echter ook, vooral in de prae- 
litteraire periode, op normale, zelfstandige substantiva en adjec- 
tiva. De korte vocalen blijven in eindpositie meestal gehand¬ 
haafd, wanneer ze functionele waarde hebben. 

§ 111. 1. Syncope* van -e in ongedekte eindpositie (ook, 
indien ontstaan uit -/). 

d) Bij interjecties, zoals em naast de imperat. eme; zo ook 
bij de korte imperat. die, dnc, fac, die staan naast de oudere 
vormen dice, düce,face, en vaker met de waarde van interjecties 
worden gebruikt; de korte vormen zijn in dit geval algemeen 
gangbaar geworden; in andere gevallen vinden we echter 
slechts incidenteel de (populaire) korte vorm, zoals inger bij 
Catullus (27, 2) naast het normale inger e, 
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b) Bij partikels: nee, ac naast neque, atque; qim < * quitte; sin 
< * sei-ne (cf. sï); viden, ain, vin, In naast vidösne, aisne, visne, 
estne; mln, tün naast mine, t&ne; seu naast save; bunc naast honce; 
post naast poste < * posti; siremps naast sïrempse; dein, proin 
naast deinde, proinde. 

c) Bij nomina: animal, exemplar, calcar zijn eigenlijk gesub¬ 
stantiveerde adj. ntr, op -ale en -are; naast trihmal staat nog 
tribxmzle. De comici hebben volup in de uitdrukking volup est 
„het doet mij plezier” als ntr. van het adj. volupis, Naast het 
gewone lac staat nog bij Plautus de oudere vorm lade, naast 

factie het oudere facuL In de omgangstaal gaat dit verschijnsel 
ongetwijfeld nog aanmerkelijk verder, zo bieden inscr. de 
vormen langer en kaber voor langere en habëre (CIL 12 501 en 
VIII 8369). 

Opmerking'. De -e handhaaft zich als regel in de nom.-acc. 
sing. der /-neutra: mare, rite, zere etc., en als flexieteken inde 
abl. sing. der cons. stammen: frztre, homine, of in de inf. act. der 
verba: legere, laudzre etc.; in deze beide gevallen ontstond -e 
uit -/; oorspronkelijke -e blijft verder in de voc. slng. der 
o st., zoals domine, Mzrce, en in de normale imperat. als lege, 
perge. ~a blijft; zo in de voc. sing. der a-st: ancilla etc., en in een 
adverb. als ita\ natuurlijk ook, indien ~a ontstond uit ~a, zoals 
in de nom. sing. der a-st. : rosa etc. en in de nom.-acc. plur. 
ntr. têcta, frïgora etc. Ook blijft -o, dat ontstond uit ouder -5 
in de le pers. der verba als pono, of bij subst. van de 3e deel. als 
homo, llctio e.a.; verder ook in ego. ~-u komt niet voor. 

, 2. Syncope van o in gedekte eindpositie. 
a) In de praelitteraire periode had o in gedekte eindpositie 

vóór -s en na -r-, wanneer aan de -r~ een consonant vooraf¬ 
ging, of ook, wanneer een korte vocaal voorafging en het 
woord meer dan tweelettergrepig was, de neiging om weg te 
vallen, waarbij dan de groep -rs vereenvoudigd werd tot -r, en 
na voorafgaande consonant —r sonantisch gesproken werd 
(= -er), zodat er in dit geval geen syllabe verlies optrad 
(sampras 3rana): ager < * agrs < * agros, cf. gr. dyQog; sacer 
naast sakros, dat we nog lezen op de z.g. lapis niger of forum- 
inscr. uit de le helft van de 5e eeuw v. Chr. (CIL I2 1); miser 
puer dexter < * miseros * pueros * dexteros etc. In de historische 
periode vertoont n (< o) in deze positie dezelfde neiging 
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blijkens super en ïnfer bij Cato (agr. 149, 1) naast de gewone 
vormen superas en Inferus; socerus bij Plautus (Men. 957) naast 
liet gewone socer;prosperus naast het latere prosper. Daarentegen 
hebben we steeds tweelettergrepig erus, ferus, merus; uterus, 
numerus, umerus, zijn weliswaar drielettergrepig, maar vallen 
buiten de gewone regel, omdat zij oorspronkelijk met het 
suffix -so- niet -ro- gevormd zijn en hun -r- dus secundair is. 

b) Eenzelfde neiging tot uitval van o is te constateren, 
wanneer / voorafgaat. De verschijnselen zijn in dit geval 
echter veel schaarser en liggen wel op dialectisch gebied: 
gewoon is famulus, Ennius heeft echter ook famul, naar het 
oscische Jamei. Naast .masculus en figulus bieden laat-latijnse 
bronnen (Appendix Probi en inscr.) mascel en ftgel. 

3. Syncope van i in gedekte eindpositie. 

d) Woorden als sors, mors, mens, pprs, dos, cos zijn niet anders 
als b.v. cutis, ratis, sitis oorspronkelijke /-stammen; zij berusten 
dan ook op * sortis, * mortis, * mentis, * partis, * dötis, * cötis; dit 
wijst op een tendentie tot uitval van i in eindsyllaben van 
woorden op -tis, wanneer de voorafgaande syllabe lang is. Een 
uitzondering vormt vltis. De nominativi mentis bij Ennius en 
sortis bij Plautus zijn wel geen regelrechte vertegenwoordigers 
van de lange oude vormen, doch werden veeleer analogisch 
opnieuw gevormd naar de casus obliqui. Dezelfde tendentie 
tot syncope demonstreert zich in de historische periode; 
Plautus heeft nog de lange vorm nostrztis, terwijl we later 
steeds nostras hebben; op dezelfde wijze staan naast elkaar 
cu&tis en cmas, Arplnatis en Ar pinas, Samnxtis en Samnls. 

b) Bij de adjectiva van het type aeer, acris, acre is de tegen¬ 
stelling tussen de vorm Seer voor het masc. en de vorm acris 
voor het fem. secundair; Ennius gebruikt acris ook nog voor 
het masc. Het ontstaan van een aparte vorm aeer voor het 
masc. was mogelijk door de neiging tot uitval van i in de eind¬ 
syllabe, gevolgd door vereenvoudiging van de groep -rs tot 
-r en vocalische uitspraak van de -r (— er) : acris > * aers > 
%cer. Later constateren we in het masc. nog steeds een aarze¬ 
ling tussen campester en campestris, equester en equestris, terrester 
en terrestris, volucer en volucris. 

Opmerking: In éénlettergrepige woorden komen geen ver¬ 
anderingen van korte vocalen in gedekte eindpositie voor: 
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MIDDENSYLLABEN (§§ 111—113) 

nia, nivis; pix, picis; mei, mollis; nex, necis; lac, iactis; fax, facis; 
os, ossis etc. 

DIPHTONGEN IN EINDSYLLABEN 

§ 112. De in het la tij n toch al schaars vertegenwoordigde 
diphtongen zijn niet bestand tegen de positie aan het woord¬ 
einde. Ze zijn hier veelal reeds in de praeütteraire periode 
gemonophtongiseerd; een gedeelte van de ontwikkeling valt 
echter nog in onze documenten te constateren. -ai en -os 
ontwikkelen zich praelitterair tot —ei en vervolgens in de histo¬ 
rische periode tot -ï: *fècai >fëcei>fêcï; * Sas > ibei > ibi; 
* eais > e(t)eis > els; * viroi > virei > vin; * oinovorsoi > oinip)- 
vorsei > üniversl. 

Oorspronkelijk -ei wordt eveneens -ï; tibei > tibl; sibei > 
sibl; regei (geschreven recei: dat. sing. van rèxof inf. praes. van 
regere; CIL 12 1) wordt regl. 

ou had zich reeds in de praelitteraire periode ontwikkeld 
tot -ü: * manous (gen. sing) > manüs. 

De enige posities, waarin een diphtong, n.1. -ae zich in eind¬ 
syllaben handhaaft, zijn : gen. sing. der ast. met late ontwikke¬ 
ling van -aï tot -ae (Lucretius heeft nog tweelettergr. ~aï in 
een verseinde als mlteriaï, Vergilius heeft aulax etc.), en in de 
dat. en loc. sing. en in de nom. plur der a-st., ook hier met vrij 
jonge ontwikkeling van -ai > -ai > -ae. 

IN MIDDENSYLLABEN 

§ 113. Evenals de eindsyllaben hebben ook, hoewel in mindere 
mate, de middensyllaben hun tol moeten betalen aan de bij¬ 
zondere positie, die de beginsyllaben bij de uitspraak van het 
latijnse woord innemen. De sporen hiervan zijn zichtbaar in het 
vocalisme met name in de behandeling der korte vocalen en der 
diphtongen. Beiden worden verzwakt en de korte vocalen 
ondergaan zelfs in vele gevallen syncope, waardoor zij geheel 
en al verdwijnen. Het is niet mogelijk, om op afdoende wijze de 
voorwaarden te omschrijven, die hetzij tot reductie, hetzij tot 
syncope der korte vocalen hebben geleid. We moeten ons ook 
hier weer bepalen tot het constateren van tendenties. Mog lijk 
blijft, dat toekomstige onderzoekingen ons in staat zullen 
stellen, om nauwkeuriger regels te formuleren. 
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REDUCTIE DER KORTE VOCALEN IN MIDDENSYLLABEN 

§ 114. Duidelijk constateren we een neiging tot gesloten 
uitspraak der korte vocalen het meest in open, minder in 
gesloten syllaben, die door de steun van de implosieve conso¬ 
nant (cf. § 92) een zekere bescherming bieden. Het praepalatale 
of postpalatale karakter der sluiting, i.c. de weergave met i of», 
hangt zeker ten dele af van de aard der omringende phonemen. 

In open syllaben 

' § 115. De minste weerstand bezit de serie a : e : /> die 
meestal gerealiseerd wordt als /, soms echter als u, en in be¬ 
paalde gevallen als e. 

1. Zo wisselt a met i b.v. in: cado naast cecidï en occido; datus 
naast dzditus en prbditus;facio naast dtficio en aedificium; ita naast 
itidetn; e wisselt met i 'b.v. in: teneo naast obtineo, pertinax; 
mcdtus naast dlmidius; sedeo naast obsideo, ïnsidiae; famen naast 
ICtminis etc. 

.2. Vóór palatale / wordt i gesproken, voor velare / echter» 
(cf. § 37). Dit zien we in exsilium naast exsulans; simt lis naast 
si mulo; consilium naast cönsulo; familia naast famulus; ïnsilio bij 
salto naast xnsultus, xnsulto etc. 

3. Vóór labiale consonanten vinden we een aarzeling tussen 
ren u. De / vinden we in habeo : prohïbeo\ emo : redirno; de» in 
taberna : contubernalis; arcus : arcubus (dat.-abl. plur.), terwijl we 
anderzijds hebben mams : manibus; manceps heeft de gen. 
mancupis in het oud-lat., later echter mancipis; bij capio vinden 
we zowel recipevo als recupero, accipio en anderzijds occupo, 

4. Vóór r wordt steeds e gesproken: cinis heeft de gen. 
cineris, pulvis heeft pulveris; naast ferus staat, eveneens met ey 
efferus; naast lëgifer heeft Plaut. (Pers. 68) lëgerupa; naast het 
oude Numasios op de Fibula Praenestina (CIL I2 3) staat jonger 
Numerius; naast pario hebben we pepert en reperio. Ook vinden 
we e vóór de groep occlusiva + r, dus vóór br, pr, tr, gr, cn 
naast ager staat peregrl; naast patro staat impetro; naast sacer 
staat cbnsecro, doch later door inwerking van het simplex weer 
cbnsacro; naast tango staat Integra; zo ook genetrlx naastgenitor; 
palpebrae en palpetrae naast palpito (cf. § 93). 

5. Eveneens blijft het ^-timbre gehandhaafd in hiaat na voor¬ 
afgaande u Dit blijkt in biems met de gen. biemes; abiês met 
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abietis,. ariês met drietis; 'parits niet parietis; zo ook in pletas, 
variétés naast dignitas, firmitas e.a. 

§ 116. De o en u bezitten aanmerkelijk meer weerstand. 
Soms worden ze als i gesproken, maar vaker ook weten ze 
zich te handhaven. 

1. Evenals a en e óntsnappen ze niet steeds aan de reductie- 
tendentie en worden "dan tot /: zo staan naast elkaar locus en 
ïlico < in stloco „op de plaats zelf”; caput en gen. capitis; corm 
(st. cornü-) en cornigcr; \ mams en tnanica „handboei”. 

2. Daarnaast blijven o en u echter in vele gevallen gehand¬ 
haafd met name vóór r en vóór de groep occlusiva -[- r: zo in 
de gen. temporis, corporis, eboris, roboris, pecoris; verder in ancora, 
volucre, luxuria, satura, lemurts „geesten der afgestorvenen”. 
Aarzelingen tussen » enr vóór r treden ook hier op: camurus en 
camur naast camerus en camer „naar binnen gebogen’ ’; fulgur met fen. fulgaris en fulgeris; augur met gen. auguris en de afl. augeratus 

ij Priscianus (11.27, 17 K) naast het gewone auguratus. 
3. o blijft vóór / in hiaat: filiolus en capreolus bij filius en 

capreus. Vóór v, die behalve vóór / niet geschreven wordt, 
wordt iedere korte .vocaal als » gesproken: naast lavo staat 
dMuvium, abluo; naast pavio staat dëpuvio; naast novus staat dënuö; 
trlduum ontstond uit * tri-divom. (met ï analogisch naar 
postrïdië). 

In gesloten syllaben 

§ 117. In deze positie is de weerstand der korte vocalen 
groter, doch ook hier werkt de reductieneiging. 

1. /, e, u blijven gehandhaafd zoals b.v. blijkt uit firmus en 
ïnfirmus, sentio en cönsentio, fundo en effundo. 

2. a valt echter samen met e; men vergelijke fallo naast 
fefellï, refello; factus naast cönfectus; scando naast dëscendo; carpo 
naast exerpo; aptus naast ineptus; annus naast biennium. 

3. o valt samen met »: indostruos in het oud-lat. (Paul.-Fest. 
94, 15 L) naast het gewone industrius; mans naastprbmmturium; 
oud-lat. venos naast venustus. 

§ 118. Opmerking: 1. De hier besproken tendenties worden 
vaker door ahdere doorkruist. 

a) Bij de samengestelde werkwoorden is de analogische 
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werking van het simplex vaak oorzaak, dat het oorspronkelijk 
vocalisme behouden blijft of hersteld wordt. Het laatste ver¬ 
schijnsel noemt men recompositie; b.v. posthabco, comedo, disputo 
cönsacro naast ouder cönsecro etc. 

b) De vocaal ener naburige syllabe kan een assimilatorische 
werking uitoefenen. Dit verklaart de aanwezigheid van de e in 
de open middensyllaben van woorden als: dementum, sepelio, 
Seneca, tremebmdus, segetis (gen. bij seges) etc. 

c) Andere klankwetten doen zich gelden; zo wordt vóór 
velare nasaal iedere e als i gesproken: confringo, ïnfringo, attingo, 
i.pl.v. * cönfrengo etc. naast frango en tango (cf. § 21, \a)\ vóór 
velare / als u: ïnsulsus, cxsulto i.pl.v. * ïnselsus etc. naast salsus^ 
salto. (cf. § 37). 

2, De besproken tendenties manifesteren zich ook bij de 
weergave van griekse leenwoorden: balineum (zo bij Plautus) 
en met syncope van de -i- balneum uit ftalavatov’, talentum uit 
rdXavrov; machina uit. dor. p a%avd; Agrigentum uit ’Axqdy avra 
(acc.); tessera uit zê<ï<saoa>' Hecuba uit ‘Exaftrj; epistula, epistola 

uit êntGroXij. 

REDUCTIE DER DIPHTONGEN IN MIDDENSYLLABEN 

§ 119. Uit het overzicht der diphtongen (cf. §§ 22-30) is 
gebleken, dat deze klanken in het latijn over het algemeen de 
tendentie vertonen, om tot monóphtongen te worden geredu¬ 
ceerd. Dit proces speelt zich grotendeels vóór of bij het begin 
der historische periode af. Het historische latijn gebruikt alleen 
nog maar op ruimer schaal de diphtongen ae en au, daarnaast 
in veel beperktere mate oe. De reductie in middensyllaben valt 
vooral duidelijk te constateren in composita door de tegen¬ 
stelling met de simplicia. 

§ 120. 1. Naast elkaar staan ae (met et uit ai) en ï: caedo naast 
incelderetis in het SC de Bacch. en het gewone incido; saepio 
naast conslptum bij Paul. Fest. (54, 22 L); taedet naast perfisum 
(volgens Cicero, Orat. 48, 159 niet algemeen gangbaar: quod 
... consuetudo non probavit „wat het taalgebruik niet heeft 
aanvaard”); aequus naast inïquus; aestimo naast existimo e.a. 

Zo ook bij griekse leenwoorden: ollva uit êXai(V)a;', Aclnvï 

uit A%(u(r)oi. 
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2. au en ü staan naast elkaar in : fraudo en oud-lat, dëfrüdo-, 
claudo en incfado; cam{s)a en accüs(s)o. 

3. oe staat naast ï in coepl en incïpio, 

SYNCOPE VAN KORTE VOCALEN IN MIDDENSYLLABEN 

§121. De grenzen waarbinnen syncope in middensyllaben 
optreedt, zijn niet nauwkeurig af te bakenen. Zij komt vooral 
voor bij langere vormen van vier (of meer) lettergrepen en bij 
voorkeur in de tweede syllabe, wanneer de eerste positione of 
natura lang is. Het verschijnsel manifesteert zich door heel de 
latiniteit heen, zowel onder de wet der initiaalbetoning als 
onder de driesyllabenwet en tot in de romaanse talen toe. Het 
meest wordt de tweede syllabe van het woord, indien zij na- 
tonig is, door syncope getroffen, hoewel gevallen van syncope 
vóór de toon ook niet zeldzaam zijn. In de historische periode 
vindt men de meeste syncopeverschijnselen in de omgangstaal, 
waar de allegro-uitspraak der woorden zich het sterkst doet 
gelden; de lento-uitspraak wordt daar als overdreven precies 
gevoeld. De grammatici reageren echter tegen deze tendentie, 
zoals uit de schoolmeesterlijke correcties in de Appendix Probi 
van het type: speculant non specltm> angulus non anglus etc. kan 
blijken. Dat de gewoonte om te syncoperen echter niet beperkt 
was tot de taal van het lagere volk, blijkt uit Quintiliahus 
(I 6,19), die ons mededeelt, dat keizer Augustus zich afkeurend 
uitte over de uitspraak calidus i.pl.v. het alledaagse caldus, omdat 
de langere vorm een overdreven indruk maakte: non quia id 
non sit latinum, sed quia sit otiosum „niet omdat dit niet latijns 
zou zijn, maar omdat het niet nodig is”. 

§ 122. 1. Voorbeelden van syncope in 2e syllabe van vierletter- 
gr. woorden (werking der initiaal-betoning'): reccidl < * re-cectdl; 
reppefi < * re-peperl; contulx < * con-tetull (tetull bij Plaut., Ter., 
Cat., Lucr. e.a.); qmndecim < qtnnque decenr, officxm < opificina 
(zo bij Plaut. Mil. 880) cf. opifex; gaudeo < * gwideo, cf. gavïsus; 
audeo < * avideo, cf. avuhs\ mnior < *jtmnior (weer gerestitueerd 
in de keizertijd b.v. bij Seneca); ardëre naast aridus; dexter naast 
gr. öe$Lc£Qts', anculus naast gr. dpcfCnokoz* met samprasarana 
abtei o naast iacio; concutio naast quatio. 
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2. In 2e syllabe van drielettergr. woorden: pergo en por go 
naast porrigo; sur go naast surrigo, cf. subrigo in de keizertijd; 
ardor naast aridus; valdë naast validé, en validus; extra, naast exterl\ 
supra naast superI; ï«/ra naast tnferl; pmo < * po-sinö, cf. positus. 

3. In 3e syllabe van meerlettergr. woorden na de toon: 
magistrum (acc.), gevormd met suff. ~tero~; audacter naast 
vér ad ter. 

4. In 2e (3e) syllabe, vóór de toon of tussen de toon: figllna 
naast figulus, disdplXna naast disdpuluy, calfado naast cdlefddo; 
o/fado naast olefddo. 

§ 123. In de omgangstaal ging, zoals reeds aangeduid, de 
werking der syncope aanmerkelijk verder. We ontmoeten korte 
vormen als soldus en caldus naast de urbane langere vormen 
solidus en calidus\ Lucilius heeft reeds fngdarius naast het gewone 
frigidarius, zoals we ook frïgda „koud water” hebben naast 
frlgida. In populaire inscr. vinden we verder b.v. dedrot = dederunt 
(CIL I2 378), cedre = caedere (I2 366) en in de keizertijd oclu — 
oculum (VI 34635^), domnus — dominus (passim). De Appendix 
Probi wraakt een groot aantal gesyncopeerde vormen, zoals 
veclus voor vetulus, articlus voor articulus, iuglus „sleutelbeen” 
voor tugulus (meestal ntr. -urn), stablum voor stabulum etc. Met 
syncope vóór de toon bieden inscr. uit de keizertijd herhaalde¬ 
lijk vetranus = veteranus, speclarius ~ specularius e.a. 

CONTRACTIE VAN VOCALEN EN VOCALEN IN HIATUS 

§ 124. Tengevolge van het uitvallen van consonanten, vooral 
van byj en v, en tengevolge van flexie, compositie en derivatie 
komen in het woord vaak twee vocalen naast elkaar te staan. 
In deze gevallen zijn er twee mogelijkheden: de beide vocalen 
worden ofwel gecontraheerd tot een lange vocaal of diphtong, 
ofwel zij blijven naast elkander in hiatus staan. Het is niet 
mogelijk, op afdoende wijze de omstandigheden te omschrijven 
waaronder óf het een óf het ander plaats heeft. 

HIATUS 

§ 125. 1. Niet gecontraheerd worden i -{■ ander vocaal als 
/, en u -f- andere vocaal als uy daar in deze gevallen overgangs¬ 
klankenj en v gesproken worden, die de hiaat opheften(cf. § 36): 
dulda, aliënlre, piet&s, fïlius, filiolus cornua> luis etc. 
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j! ' CONTRACTIE (§§ 122—127) 

i 2. Soms wordt de u in deze positie echter consonantisch 
gesproken en wel du- > dv- ':> b~: duellum > dvellum ':> helium \ 
duenos > dvonus > bonus; -ru-~ en -lu- worden veelal ~rv~ en 
~lv— gesproken, zoals uit het gebruik in de poëzie blijkt, aan¬ 
vankelijk alleen na korte vocalen, later (sinds Horatius) ook na 
lange: soluo > solvo; voluo > volvo;pëlnis >pëlvis; larua > larva. 

CONTRACTIE 

§ 126. 1. Contractie heeft regelmatig plaats, wanneer de 
vocalen van gelijk timbre zijn. We hebben naast elkaar ml en 
nihil; ml en mihi; dïtior en dlvitior; latrïna en lavairlna. Tot aan 
het einde der republiek wordt —21 steeds gecontraheerd tot -ï in 
de gen. sing. der 20-st.: /f/ï, Cornëlï etc.; soms in de nom. plur. 
en de dat.-abl. plur.: dl < dlvl\ dis < dïvïs;gratis <gratils. Zo 

P ook in de verbale flexie: audlsse < audïvisse, audïstis < audlvistis, 
consuëram < cönsuëveram. Duidelijk is verder dé ontwikkeling 
van nëmo uit * ne~hemo (bemo — homo bij Paul. Fest. 89, 8 L); 
perf. dëgïuit dë-ëgi; eöpia uit co-opia, cf. in~opta\prölës uit pro¬ 
nt ës, cf. sub-olës\ iünior uit * juunior, met syncope van e uit 
* juvenior, comp. bij iuvenis. 

2. Bij ongelijkheid van timbre volgt soms contractie, maar in 
andere gevallen blijft de hiaat; bevat de groep een lange vocaal, 
dan legt deze bij contractie haar timbre op. Zo hebben we: 

d) Mars naast ouder Mavors; cöpula uit * co-apula\ cögo uit 
* co-ago) laudo uit * lauda-ö. 

b) De e gaat aanvankelijk met a contractie aan : dëgo uit 
*dë-agö; dëheo uit * dë-habeö. Later echter vormde zij hiatus met 
a en o\ argentea, caprea, capreolus. Zij vertoont echter de neiging, 
om in deze positie als i gesproken te worden, zoals blijkt uit 
populaire vormen als habias en volta (cf. § 21, 1 b). 

c) De i verdwijnt na lange vocaal in gevallen als: laudZstï, 
flëstï, nosti uit lauda(v)istï etc.; zij blijft echter en vormt hiaat na 
korte vocaal in : ais en als (Pit.), coido, el e.a. 

§ 127. De omgangstaal ging bij het contraheren van vocalen 
vierder dan de cultuurtaal. Dit hangt ongetwijfeld wederom 
samen met de neiging tot allegro-uitspraak in de omgangstaal. 
De dichtertaal, die herhaaldelijk meer met de omgangstaal dan 
met de cultuurtaal samengaat, maakt van deze ruimere mogelijk- 
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heid gebruik, waar dit voor het versrhythme van pas komt. Wij 
spreken in deze gevallen van synizese en bedoelen daarmede 
het verschijnsel, dat twee naast elkaar in hiatus staande vocalen 
omwille van het versrhythme als één lettergreep worden ge¬ 
sproken. Zo b.v.: eormdem (Enn. Ann. 200); eodem (Lucil, 
1191 M.);pituita (Hor. Sat. II 2, 76; Ep. I 1, 108); fuisti (Plaut. 
Stich. 628); aurea (Verg. Aen, VII 190); deinde (Ov. Met. IX 
143) etc. 

ASSIMILATIE VAN VOCALEN 

§ 128. In het Iatijn is het timbre der korte vocalen zeer 
gevoelig voor beïnvloeding door vocalen in voorafgaande of 
volgende syllaben. Met name doorkruist deze tendentie 2eer 
vaak de regels voor de reductie der korte vocalen in midden- 
syllaben. 

§ 129. 1. Door assimilatiewerldng van de vocaal der voor¬ 
afgaande lettergreep wordt het timbre van de korte vocaal der 
middensyllabe in zulke gevallen gewijzigd of behouden. Zo 
blijft a i.pl.v. i b.v. in alacer, calamiizs en in de gen. sing. anatis 
(naast anitis bij Plaut. en Cic.) en i.pl.v. e in de eindsyllabe van 
de nom. sing. anas (cf. § 109, 2a en § 134, 1). e blijft i.pl.v. 
i b.v. in perpetuus, in de gen. sing. segetis, hebetis e.a. a blijft 
i.pl.v. e vóór r in barbarus en camara (naast camera). 

2. In andere gevallen gaat de assimilatorische werking uit 
van de vocaal der volgende syllabe; van de / in: nihil < * ne- 
h\lom\ mihl, tibl, sibï < * mehei, * tebei, * sebei; vigil „waakzaam” 
naast vegeo „in beweging brengen”; milium „gierst” naast gr. 
/.tfAAr/; tilia „linde” naast gr, ncsn-a. Van de o in: socordia 
en acc. socordem <C * secordia, * secordem; bonus < duenos naast 
bene en bellus. 

ANAPTYXE VAN VOCALEN 

§ 130. Invoeging van een korte vocaal in een consonant¬ 
groep, meestal gevormd door occlusiva + r, /, of occlusiva 
+ m, n komt door heel de geschiedenis der latiniteit voor. De 
anaptyctische vocaal is meestal u of i. Het merendeel der ge¬ 
vallen stamt weliswaar uit de vóórhistorische periode en is 
alleen door taalvergelijking te herkennen, maar de uitlopers 
der ontwikkeling treffen we ook nog aan in de overgeleverde 
bronnen. 
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CONTRACTIE. ASSIMILATIE. ANAPTYXE 

(§§ 127—131) 

§ 131. 1. Regelmatig had anaptyxe van u plaats in het suffix 
-culum, dat afwisselt met -clum en berust op oorspronkelijk 
* —ilotn. Plautus heeft aan het verseinde geregeld de lange vorm, 
daarnaast echter op andere plaatsen de korte: peficulum en 
perlclum, saeculum en saeclum, piacuhm en pfaclum, poculum en 
poe hm, vinculum en vinclum. Verder b.v. nog Aesculzpius en oud- 
lat. Aiscolapio naast Aisclapi, cf. gr.s Ausxkan uk\populus naast 
st. poplo- in het Carmen Saliare, en het adj. poplicus; extempulö 
bij Plaut. naast extemplö. 

2. In de historische periode treffen we het verschijnsel vooral 
in ongewone consonantgroepen bij leenwoorden en verder in 
niet stad-romeinse inscr., b.v. tecina (bij Plaut.) = gr. ré%va; 
dracuma (bij Ennius) = gr. dga^id; Alcimzna (bij Plaut.) = gr. 
AXx/HYjvrj', guminasium (bij Varro) — gr. yvfivdoiov; tnina — 
gr. n va. Hierbij losse gevallen als opituma voor opinma (CILI2 
1206), anicillae voor ancillae (III 5061) e.a. 
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DE CONSONANTVERBINDINGEN IN HET WOORD 

§ 132. De gedragingen der afzonderlijke consonanten in het 
woord zijn, voor zover het nodig was hierop de aandacht te 
vestigen, in andere samenhang bij de behandeling van de uit¬ 
spraak dezer klanken in meer algemeen verband ter sprake 
gekomen (cf. §§ 31-70). Hier zullen alleen de verschillende 
combinaties der consonanten behandeld worden, daar de lotge¬ 
vallen dezer consonantgroepen ten nauwste met hun positie 
in het woord samenhangen. 

OP HET EINDE DER WOORDEN 

.. § 133. Vergeleken met het grieks heeft het latijn op het einde 
der woorden een groter aantal consonantgroepen. Dit is wel het 
gevolg van de neiging der latijnse woorden, om korte vocalen 
zowel in gedekte als in ongedekte eindpositie te laten vallen 
(cf. §§ 110-111). Anderzijds brengt echter de zwakke positie 
van het woordeinde tevens mee, dat ook de consonantgroepen 
zich op deze plaats niet gemakkelijk handhaven. De groepen, 
die zich handhaven, hebben steeds een -s op het einde. 

'Groepen van twee consonanten 

§ 134. 1. Occlusiva + s. Alleen stemloze occlusiva + x komt 
voor. Waar de occlusiva oorspronkelijk stemhebbend was, is 
zij tengevolge van stemtoonassimilatie onder invloed van de -s 
stemloos geworden. 

-cs, geschreven x; zeer frquent, b.v.: rëx(< * rêgs, cf. rtg-is), 
lux, nex, pax, tenax, llex, vicirlx,ferox,f ëlïx etc. etc. 

-ps, vaak geschreven ~bs maar steeds gesproken -ps (cf. § 52), 
b.v.: daps, abs, plëps en plebs, caelebs, Arabs; en de composita op 
-ceps: pnnceps, anceps etc. * 

-ts, handhaaft zich nergens, ook niet na n, r, l (cf. beneden, 
sub 2); men vergelijke de gesyncopeerde vormen als nostras 
naast nostratis, salüs naast gen. salütis, dos naast dötis, legëns naast 
legentis, ars naast artis, puls „meelbrei” naast pultis. 

2. Liquida + s. De ~rs en -Is handhaven zich steeds in j ongere 
vormen die ontstonden door syncope van i in verbindingen als 
-rtis en -Itis, gevolgd door assimilatie van -ts > -xr en ver¬ 
eenvoudiging van de geminata -ss > —s (cf. § 78). Zo bij de 
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oorspronkelijke i-st.: ars, fors, mors, pars, sors, cohors, Mars uit 
artis etc. Zo ook bij puls naast pultis in glossen; verder calx 
„kalk”, gesproken cals, dat op deze wijze door de grammatici 
onderscheiden wordt van calx „hiel” (met -les), en waarnaast 
zich een nom. calcis ontwikkelde. Tenslotte blijft —rs in de 
flexievorm fers < * feris. 

In een vroeger stadium zijn de groepen -rs en ~ls echter 
vereenvoudigd door afval van -s: ager < * agers (cf. § 111, 2d), 
semel < * semels e.a. 

3. Nasaal -f- x, -ms, alleen in biems; de groep wordt boven¬ 
dien vaak versterkt door tussenvoeging van p : hiemps. 

-ns, is wel zuiver orthographisch in legëns etc.; de n werd 
hier niet meer gesproken (cf. § 42). 

4. Niet op ~s eindigende groepen komen slechts in geïsoleerde 
gevallen voor, vooral in flexievormen tengevolge van secun¬ 
daire ontwikkelingen (syncope). 

-nt, blijft in 3e pers! plur. der verbale flexie: laudant etc. 
-rt, in de geïsoleerde vorm fert < * f erit, cf. legit. 
-st, in de flexievorm est < * esti, cf. gr. etfet; en in est naast 

edit „hij eet”; verder in post < poste en de partikel ast. 
-lt, in de geïsoleerde flexievorm volt, vult. 
—nc, in jonge gesyncopeerde pronominale en adverbiale 

vormen als hunc, hanc, hinc, tune, nunc, uit home etc. 
5. Groepen van twee occlusivae verdraagt het woordeinde niet: 

lac staat naast de ouder nom. lacte bij Plaut. (Men. 1089 en 
Mil. 240) en de gen. lactts; cor naast gen. cordis; ac naast atque etc. 

Groepen van drie consonanten 

§ 135. 1. De sterke groepen -cs en -ps (cf. § 134, 1) hand¬ 
haven zich, ook wanneer ze voorafgegaan worden door een 
liquida of nasaal: merx, calx „hiel”, lanx, qmncünx „vijf 
twaalfde”, stirps, urbs etc. 

2. —mps, door secundaire invoeging van p ontstaan (cf. 
§ 144, 3a) en op gelijke wijze gebouwd als de voorafgaande 
groepen; alleen in hiemps, naast bic nis. 

Andere eindgroepen van drie consonanten komen niet voor. 

BIJ HET BEGIN DER WOORDEN 

§ 136. De consonantverbindingen aan het begin der woor- 
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den zijn talrijker dan aan het einde, echter veel minder talrijk 
dan in het grieks, waar een aanzienlijk groter aantal variaties 
mogelijk is. Wij behandelen hier alleen de begingroepen, die 
in latijnse woorden voorkomen, daar deze uitsluitend in het 
taalbewustzijn van de Romein leefden. De afwijkende verbin¬ 
dingen in de beginpositie van griekse of andere leenwoorden 
werden als vreemde elementen gevoeld. 

Groepen van tme consonanten 

3 137. 1. Occlusiva -f- liquida. pl~, bl—, cl—,gl—: Deze groepen 
zijn algemeen gebruikelijk:plaudo, blandior, clamo, gloria etc. etc. 
tl- en dl- komen daarentegen niet voor. 

pr-, br-, cr-,gr-, tr-\ eveneens algemeen gangbaar: praetor, 
brevis, crepo, gr avis, trans etc. etc. dr- komt alleen voor in de 
naam Drüsus, in de onomatopoëtische vormingen drênsare 
„schreeuwen” (v.d, zwaan), drindrïre en drindrare ter aanduiding 
van het geluid, dat de wezel maakt; en in woorden van vreemde, 
t.w. van griekse, germaanse of celtische oorsprong, als draco, 
dracuma, dromeda,ft romedaris”, drappus, ,lap”, draucus „pederast”, 
drosca „zangvogel”, drungus „bataillon”, druidês „druïden” e.a. 

2.. Occlusiva -j- nasaal. Alleen in de zeldzame groep gn—, en 
wel in de eigennaam Gnaeus, het geïsoleerde gnarus (onder in¬ 
vloed van ignarus), en oud-lat. vormen als gnatus, gnösco, gnarigo 
~ „narro”. Daarentegen zijn de vormen met n- i.pl.y. gn— 
normaal: natas, nascor, narro, nösco etc. Er is reden om zich af te 
vragen, of in woorden als Gnaeus, gnatus etc. werkelijk nog een 
occlusiva -f- n werd gesproken, of dat veelmeer een velera n 
werd gearticuleerd, zoals in middenpositie b.v. in nmgnus 
(cf. § 41). Het waarschijnlijkste lijkt, dat ook wanneer deze 
groep in beginpositie stond, nooit duidelijk een occlusiva is 
gesproken; hierdoor zou de geringe weerstand van de groep 
kunnen worden verklaard. 

3. Occlusiva + v. Alleen in de oud-lat. groep dv-, klass. b-: 
clvellum, dvenos naast helium bonus (cf. § 125, 2). 

4. ƒ + liquida, ft- en fr- zijn algemeen gangbaar: flavus, 
fleo, frango, frlgor etc. etc. 

5. s -f occlusiva. sp-, st-, sc-\ spiritus, stare, scelus etc. etc. 
Deze groepen komen vrij veel voor, maar staan niet sterk. 
De s zoekt de steun van een prothetische vocaal, die blijkbaar 
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vooral in het laat-lat. gesproken wordt en dan ook in de ortho- 
graphie tot uitdrukking kómt. Inscr. bieden vormen als 
iscolasticus, ispeculator, istercorius, espiritus en de rom. talen zetten 
deze voort; zo heeft b.v. het fr. êcole voor lat. schola, esprit 
voor lat. spiritus etc. Als de groepen sp etc. dan ook in midden¬ 
positie staan, wordt de s gesproken bij de voorafgaande letter- 

I greep, zodat de lettergreepgrens tussen s enp etc. valt: as-to, 
as-per etc. 

Groepen van drie consonanten 

§ 138. De groepen van drie consonanten zijn aan het begin 
der woorden zeer zwak vertegenwoordigd. Bovendien zijn zé 

I steeds op dezelfde wijze samengesteld, n.1. uit s -j- occlusiva 
(c, p, t) d~ liquida (of v). De groepen met l zijn het zwakst. 

1 1. str-, algemeen gangbaar: stravï en stratum (bij sternó) met 
hun afleidingen als stragzs, stramen e.a.; verder struo, stnngo, 
stritto „sluipen” etc. 

2. scr-, met talrijk en zwakker dan de voorafgaande groep; 
b.v. scrïbo, scriba, scrinium, scrütor, screo „de keel schrapen”. 

3. spr-, alleen in sprëvï, sprztim bij sperno. 
4. stl-, ongebruikelijk en alleen voorkomend in geïsoleerde 

vormingen en oude woorden als: stlatta „brede, platte boot”, 
} populair (cf. -#-) en zeldzaam; stlembus „traag”, alleen bij 

! Lucilius (1109 M.); stiocus in oud-lat. naast loens \ stils in oud-lat. 
naast /ïr; de oude vorm stils blijft voortleven in rechtsformules 
als decemviri stlitibus iudicandis, maar anderzijds vinden we op 

t inscr. de schrijfwijze slis (CIL I2 583, 7) en later vaker sclitibus 
(XI 376), wat er op wijst, dat de groep stl- niet meer zuiver 
werd gesproken (men vergelijke de overgang -tl- > -cl- b.v. in 
veclus — „vet(u)lus”, cf. § 55). Op dezelfde wijze vinden we bij 

j Persius (V 13) stloppus als variant van scloppus, een onomato¬ 
poëtische vorming ter aanduiding van het geluid, dat ontstaat, 
wanneer men de vinger in de mond langs de binnenkant van 
de wang trekt. 

5. scl-, zeer ongewoon; af gezien van de zo juist besproken 
varianten sclïs en scloppus alleen in een laat-lat. plantennaam 
sclareia „scharlei” en in de zeer twijfelachtige glossen sclingit 
voor het snateren van een gans, en sclodia, waarvoor geen af¬ 
doende verklaring te geven is. 
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6. spl~, alleen in het poëtische splendeo en zijn afleidingen; 
daarnaast in een grieks woord als splën „milt”. 

7. squ-, ongewoon; het komt voor in squalus „vuil” en zijn 
afleidingen als squzleo, squzlidus etc.; verder in sqmlus „zee¬ 
hond”, sqtfoma „schub” (misschien samenhangend met squalus) 
en in zijn afleidingen als squzmeus etc.; tenslotte in squatus of 
squatina „engelvis” en squilla „krab”. 

IN HET MIDDEN DER WOORDEN 

GROEPEN VAN TWEE CONSONANTEN 

Assimilatieverschijnselen 

§ 139. Wanneer in het midden van een woord twee conso¬ 
nanten hetzij tengevolge van syncope, hetzij tengevolge van 
morphologische oorzaken als woordvorming en compositie op 
elkander stoten, is de verdeling als regel zo, dat een van hen 
hoort tot de voorafgaande, de ander tot de volgende lettergreep 
(cf. § 89). Zij vormen dus niet een groep, die voor het taal¬ 
bewustzijn op één lijn kan staan met de groepen, zoals die aan 
het begin en aan het einde der woorden worden gesproken. 
In het midden der woorden is dit laatste alleen dan het geval, 
wanneer de beide consonanten tesamen aan het begin der 
volgende lettergreep worden gesproken, en dit wederom doet 
zich uitsluitend voor bij muta cum liquida: pa-trem, of in door¬ 
zichtige samenstellingen, waarbij de samenstellende delen min 
of meer hun zelfstandigheid behouden, zodat de woord-begin- 
groep van het tweede deel ook in de samenstelling als zodanig 
blijft gevoeld: haru-spex (cf. § 89). De groepen muta cutu 
liquida pl, bj cl, gly pr, bt\ cr,gr} tr, die zoals we zagen (cf. § 137, 
1) onder de groepen aan het begin der woorden het sterkst 
vertegenwoordigd waren, handhaven zich dan ook zonder 
verandering in middenpositie aan het begin der lettergrepen, 
afgezien van de boven besproken tendentie tot anaptyxe in de 
groepen met / (cf. § 130). De Romein spreekt dus regelmatig: 
po-ples, pa-blicus, nu-cleus, itx-ghns, ca-prea, la-brutn, la-crima, 
a- gruw, la-tro etc. etc. 

§ 140. In alle andere gevallen zijn de beide consonanten 
voor het taalbewustzijn gescheiden door dë lettergreepgrens. 
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In deze positie is een groter aantal combinaties mogelijk. Een 
opsomming der mogelijkheden kan niet veel bijdragen tot 
verduidelijking van het taalbeeld. Van meer belang is het 
bespreken van de voornaamste tendenties, die de onderlinge 
verhouding in de uitspraak der consonanten op de lettergreep- 
grens beheersen. 

j 1. Normaal is, dat de beide consonanten een assimilatie- 
werking op elkaar uitoefenen. Dissimilatieverschijnselen vor¬ 
men een uitzondering. 

2. De assimilatorische werking gaat vrijwel steeds uit van 
de tweede consonant, die door zijn positie aan het begin 
der syllabe explosief karakter bezit, en daardoor sterker is dan. 
de consonant met implosief karakter aan het einde der voor¬ 
afgaande syllabe. De assimilatie is dus in de meeste gevallen, 
regressief; progressieve assimilatie, uitgaande van de eerste 
consonant, is zeldzaam. 

3. Het resultaat van de assimilatiewerking is zeer vaak het- 
ontstaan van geminatae. De frequentie der geminatae in het 
latijn vindt hierin voor een deel haar verklaring. Na lange 
vocaal en diphtong worden deze geminatae echter in de regel, 
weer vereenvoudigd. 

4. Een groot deel der assimilatieverschijnselen doet zich. 
voor bij de verbale compositie. Juist hier echter worden de 
gewone werkingen der assimilatie herhaaldelijk doorbroken, 
door de tendentie tot recompositie, waardoor de samenstellen¬ 
de delen of een van hen hun oorspronkelijke vorm terugnemen. 

Neutralisatie van de stemtoonoppositie 

§ 141. De occlusivae, de enigen onder de consonanten, die 
de stemtooncorrelatie kennen, verliezen hun stemtoonoppositie 
en worden vóór stemloze consonant steeds stemloos, vóór 
stemhebbende consonant steeds stemhebbend gesproken: 

1. scrlpsl, scrlptus : scrïbo; zctus : ago; rzctus : rego (voor a en ë 
cf. § 19, 2); zo ook in jongere samenstellingen: attendo, attollo : 
ad etc. 

2. abdo : aperio\ obdo : operio', segmentum : seco. De b in obtineo,_ 
subter etc. is graphisch; gesproken werd hier p (cf. § 52). 
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Neutralisatie van articulatiewijze 

§ 142. Dit verschijnsel neemt een zeer grote omvang aan. De 
assimilatie is vrijwel steeds totaal, zodat een geminata ontstaat. 
Behoudens een enkele uitzondering is de assimilatie verder 
stëeds regressief. 

Wij noemen alleen de voornaamste gevallen. 
1. Occlusiva j- spirant. 
d) Occlusiva -j- ƒ: -pf- (in de orthographie soms -bf-), 

-df-, -cf- > -ff- : of f kina : op{ï)ficina; affero : adfero; offer o : 
obfero; effero : ecfero (zo bij Plaut. evenals ecficio, ecfugio : efficio, 
effugio). 

b) Dentaal j- s : —ts-, -ds- (via -fs-) > -ss—: possim < * pot- 
sum : potest; concussl : concutio; assum : adsum. Na lange vocaal is 
-ss— vereenvoudigd tot -s- : lüsï : fado; rist : rldeo; mïsï : mitto 
(cf. § 81). 

2. Occlusiva -f~ nasaal. 
d) Occlusiva vóór n, ïn deze positie ontwikkelen zich de 

occlusivae tot de homorgane nasales: -pn, —bn— > —mn-; -in-, 
-dn- > -nn-; voor -gn- cf. § 41 : somnus < * sop-nos : sopor, 
gr. vnvoz; scamnum „voetbankje” < * scab-nom : scabellum; 
penna < * pet-na : peto; mercënnarius < * merczd-narios : mcrczs, 
gen. mercëdis. Daarentegen zijn zeldzaam amnuo en arnnego 
naast normaal abnuo en abnego (recompositie). 

b) Occlusiva vóór m. In deze positie wordt iedere labiale en 
dentale occlusiva tot m; -gm- (gedeeltelijk uit -cm-) blijft; -pm- 
-bm-, -tin-, -dm- > -mm-: sum mus < * sup-mos : super; 
summitto : submitto; ammoveo : admoveo. Na lange vocaal en diph- 
tong is -mm- vereenvoudigd tot -m-: glüma „omhulsel” (van 
de graankorrel) < * gfab-ma : gfabo; caementum „(gehouwen) 
hardsteen” < * caed-mentom : caedo; ramentim „spaander” 
< * rad-mentom : rado. 

3. Occlusiva -j- liquida. 
Deze verbindingen handhaven zich steeds met uitzondering 

van dentaal -f /; voor -tl- cf. § 55; -dl- wordt geassimileerd 
tot-//-: sella < * sed-la : sedeo; grallae „stelten” < * grad-lae : 
gradior; pelluviae „waswater voor voeten” < * ped-luviae : 
pedem; allatus : adlatus; alloquor : adlocütus; allevo : adlevo; met 
vereenvoudiging van -//- na diphtong: caelutn < * caed-lom : 
caedo. 

CONSONANTVERBINDINGEN (§§ 142—143) 

4, Groepen van nasales en liquidae. 

_ ^ „wijntje” < vïn(o)-lom : 
vintm; xxllus < * ü«(ö)Vtfx : ü#%r; colloquor, colloquium : conloquor; 
agellus < ager-los : ager; pellicio : perlkio (echter steeds perlego 
perlabor,perluceo,perlevis e.a.); irrevocabilis : inrevo&bilis, toöö • 
mrumpo. 1 

Voor -ml- cf. § 144, 3*. 

5. Liquida -f- spirant (-s-). 
Hier is de assimilatie in tegenstelling tot de gewone regel 

progressief; dus —rx— >• —rr—; —Is— > -//-; ferre <g * fer-se en 

*? , • ^(cf- w*^); Mïserrimus < * miser-simos; facillimus 
< *jacil-simos; torreo < * Meö : for/*r en gr. ceoövvat * fö/Ax 
(-/////) < * kolsos, cf. ons Az/j'. 

Ondanks deze assimilatietendentie kent het latijn toch in een 
aantal woorden de groepen -rs- en -Is-; ze zijn dan echter van 
jongere oorsprong en meestal uit een groep van drie conso¬ 
nanten ontstaan; zo uit -rcs— of —rgs—: torsï : torqueo; spar si : 
spargo; uit -les- of -Igs- : mulst : mulceo; fulsl: fulgeo. Echter ook 
in jonge samenstellingen als persimilis, in ter si t, en in woorden 
van vreemde oorsprong, zoals Marsl, persöna, persica „perzik”. 
Dat evenwel ook hier de assimilatietendentie bleef doorwerken 
bewijst de populaire uitspraak pessica (Append. Probi) en dos- 
stm (Vellus Longus VII 79,4 K.), voor dorsum, dat normaal ook 

heeft, en waarvan etymologie en vorming onzeker zijn. 
Van dossum werd weer gevormd het populaire dossennus 
„bochel . 

Neutralisatie van articulatieplaats. 

§ 143. De assimilatiewerking is hierbij steeds regressief en 
leidt wederom tot het ontstaan van een groot aantal geminatae. 

1. Occlusiva -f occlusiva. 
a) Vóór velare occlusiva. In deze positie wordt iedere andere 

occlusiva velaar gesproken: accüso < * ad-cusö; succzdo < * sub- 
cedo; oggero < * ob-gerö. Doubletten zijn niet zeldzaam; zo 
aggero \ adgeroy quiequam \ qmdquam. 

b) Vóór labiale occlusiva. In deze positie wordt dentale 
occlusiva labiaal gesproken: quippe < * quid-pe, cf. nem-pe; 
topper (in oud-lau) < * tod-per, cf. sem-per; appöno, appeto, 
appello < * ad-pönö etc. 
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Daarentegen komen adbibo, adblto, idcircö uitsluitend in deze, { 
niet geassimileerde vorm voor. Anderzijds gaat de assimilatie 
van occlusivae in populaire en laat-lat. bronnen nog aanmerke¬ 
lijk verder, zodat daar een aantal geminatae ontstaan, die in de 
rom. talen voortleven; b.v. Ottobres (CIL XI 2537) : it. Ottobre; 
jridam = „frig(i)dam” (IV 1291) : it. freddö; j'ette{m) (passim)-: • 
it. sette etc. 

2. Spirant -[- spirant. ) 
In de composita, gevormd met het praefix dis-, wordt vóór 

volgende/ de s als ƒ gesproken: diffmao < * dis-fmdö; difficilis 
< * dis-facilis. 

3. Nasaal -j- ocelusiva. 
Vóór iedere ocelusiva wordt alleen de betreffende homor- 

gane nasaal gesproken. Op deze wijze vinden hun verklaring 
de variaties com- j con- en im— j in- in vormingen als compmgo : i 
contundo : concito (gespr. als velare nasaal cf. § 41); tmbuo : indüco : 
ingero (gespr. als velare nasaal); impzr : integer : inquiztus (gespr. i' 
als velare nasaal). Zo ook de variaties van het infix der nasaal- 
praesentia als accumbo : fundo : vinco (gespr. als velare nasaal); 
en de tegenstelling m : n in vormen als eum : eundem, eönmdem', , \ 
septem : septendedm; quam : quandm; dam : danculum (gespr. 
als velare nasaal). Daarnaast bleven echter ook de doubletten 
eumdem, septemdecim, quamdiü e.a. 

4. Nasaal -\~ nasaal. I, 
a) Vóór m neemt in de vorm im aan: immergo, immitto, immïms ( 

im modieus, immzmor etc. Doubletten als inmergo e,a, zijn niet 
zeldzaam. 

b) In carmen (cf. cand) en germen (cf. gi-gnd) is echter in de 
groep -nm- dissimulatie opgetreden, waardoor -rm- ont¬ 
stond; de normale assimilatie -nm- > -mm- werd hier wel ver¬ 
hinderd door de aanwezigheid van een verdere nasaal aan het 
woordeinde: * canrnen > carmen. 

Veranderingen, die niet op assimilatie berusten 

§ 144. 1. Dentaal + dentaal. 
a) -d-\-t- en -t-\-t- werden wel via -Pt- reeds in de indo- 

europese periode tot -ss-, dat na voorafgaande lange vocaal 
en diphtong of na consonant vereenvoudigd werd tot -s-. Dit \ 
verklaart de variaties van praesensvorm en verbaal-adjectivum 

CONSONANTVERBINDINGEN (§§ 143^144) 

bij verba, waarvan de wortel op een dentaal eindigt; b.v. 
sessus < * sed-tos : sedeo; fossus : fodio; passus : patior; quassus : 
quatio; vlsus : video; flsus : fïdo; üsus : 0tor; plausus ; plaudo; 
versus : verto; mznsus : me flor (de -n- van ??iensus is moeilijk te 
verklaren). 

b) Vóór ris -dt- echter via -Pt- regelmatig tot -st- geworden 
waarbij dus in tegenstelling met de zo juist besproken ont¬ 
wikkeling het /-element in de uitspraak nooit helemaal ver¬ 
loren ging;'zo in rostrum „bek” < * röd-trom : rodere; rzstrum 
„hak” : rzdere-, daustrum „slot” : claudere. 

c) Wanneer daarentegen in een jongere periode twee dentalen 
‘op elkander stieten, bleven ze (natuurlijk met neutralisatie der 
stemtoon oppositie volgens § 141 )gehandkaafd. Dit zien we in 
de vorm der betrekkelijk jonge verbaalcomposita met ad: 
attingo, attulï, addxxco etc., en in het door syncope ontstane 
cette < * ced(a)te : cedo. 

2. s vóór liquida, nasaal en stemhebbende oedusiva. 
d) In deze positie wordt s eerst door assimilatie stemhebbend 

en valt vervolgens weg met rekking van de voorafgaande 
vocaal, indien deze kort is.: fidzlia „aarden pot” < *ftdes-lfo : 
gr. Tiéd-vï’, prêlum „pers” < * pres-lom : pressi (bij premo); 
pono < * pos(i)nö : positus; emus „grijs” < * cas-nos : cascus 
„oud”; cömis : cosmis (Duenos inscr. CIL I2 4, onzeker); omen : 
osmen (Varro, L. L. VI 76 en VII 97); trëdecim < * trës-decem; 
Idem < * is-dem : is. Verder in de samenstellingen met dis- : 
dlmota naast ouder dismota (SC de Bacch, CIL I2 581, 30), 
dlrigo, dlripio, dllabor, dlgero, dimoveo tegenover distineo, dissolvo, 
discerno e.a. 

Recompositie en analogische werking van het paradigma 
verklaren vormen als eiusdem en quibusdam. 

b) In een vroeger stadium. daarentegen was —sr- via -fr— 
overgegaan in —br— (cf. de behandeling van enkelvoudige ƒ in 
beginpositie § 45): sobrinus „zoon van zuster — neef” < * sosr— 
ïnos : soror < * sosor; fünebris < * fünes-ris : fünestus, 

3. m vóór /, s en t. 
a) De groepen -ml-, -ms-, -mt- handhaven zich niet. In de 

meeste gevallen ontwikkelt zich in deze verbindingen na de m 
door z.g. epenthese een parasietische overgangsklank p: 
exemplum < * exem-lom : eximo; sümpsl < * süm-sï : sümo, 
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evenals prömpsl, dëmpsl, compsl bij promo, dzmo, como; verder 
sümptus, prömptus, dbmptus, cömptus uit * süm-tos bij sümo etc. 

b) Waar deze parasietische p niet ontstaat, met name in 
jongere samenstellingen, wordt door normale assimilatie -ms- ! 
tot —ns— en -mt- tot -nt—: oud-Iat. quansei < * quam-sei; altrin- 
secus, extrinsecus naast vormen met -m als illim, interim; contra 
naast com- j cum-; tantus, quantus naast tam, quam; contero < * 
com-terö etc. . <‘- 

GROEPEN VAN DRIE CONSONANTEN 

§ 145. Wanneer in een woord een groep van drie consonanten • 
voorkomt, wordt deze door de lettergreepgrens steeds in twee 
delen verdeeld. Uitsluitend handhaven zich groepen, die samen- \ 
gesteld zijn uit consonant -(- een der begingroepen van twee 
consonanten, die normaal aan het begin der woorden worden 5 S roken (cf. § 137), of uit een der eindgroepen, die aan het 

s der woorden gebruikelijk zijn (cf. § 134) -f- consonant, 
b.v.: ul-tra, In-fra, im-bris (gen. van imber), superstes, abs-tull, 
dex-ter (x — cs), sanc-tus e,a. 

§ 146. Een uitzondering vormt de groep -ngv-, zoals in un-guo, 
in-guen, distin-guo; gv- immers is als begingroep onbekend en 
wordt aan het begin der woorden steeds vertegenwoordigd 
door v- (cf. § 67). Een andere uitzondering moet worden gezien r’ 
in de groepen -mps~ en -mpt-, die hun ontstaan te danken 
hebben aan epenthese (cf. § 144, 3a) en bijgevolg niet als nor¬ 
male groepen beschouwd kunnen worden. 

§ 147. De meeste groepen van drie consonanten komen voor 
in samenstellingen op de woordnaad. Ze zijn overigens niet' 
frequent en bovendien heeft de taal steeds de neiging gehad, om 
ze tot een groep van twee of zelfs tot één consonant te redu- ; 
ceren. Deze tendentie, waartegen de woordnaad meer weer¬ 
stand bood, naarmate de samenstelling doorzichtiger was, 
blijft ook na werken op de bestaande groepen, het sterkst in de 
omgangstaal, waar vaak een of twee consonanten gesproken 
worden in plaats van drie in de cultuurtaal: supest es (GIL XIII 
1981), astuli (Char. gramm. I 237, 2 K), santus (CIL VI 25854b), 
cintus (VI 16514) etc. i.pl.v. superstes, abstull, sanctus, cinctus etc. 
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§ 148. De reductie der groepen van drie consonanten is 
ofwel een gevolg van assimilatie, waardoor een geminata 
ontstaat, die dan vóór of na consonant vereenvoudigd wordt 
(cf. § 79), ofwel van het uitvallen van een consonant in bepaalde 
posities. 

Assimilatie. 

§ 149. De gevallen van assimilatie, gevolgd door vereen¬ 
voudiging der geminata zijn betrekkelijk zeldzaam, b.v. astiluo 
< * asstituö < * ad-stituö; asper go < * asspergö < * ad-spergo. 
In tal van verbaalcomposita blijft de geminata vóór volgende 
consonant echter gehandhaafd: affilgo, afflo, accllno uit * ad-fligö, 
* ad-flö, * adslino. 

Uitvallen van een consonant. 

§ 150. Meestal is de vereenvoudiging het gevolg van de 
uitval van consonanten, die als regel daardoor noodzakelijk 
was, dat de groep van drie consonanten niet een van de ge¬ 
bruikelijke begin- of eindgroepen bevatte. 

1. Velaren en dentalen in het midden van een groep van drie 
worden uitgestoten: -l{c)t-, ~l(c)s~, -r(c)t-, -r(c)s~,~r(t)c~: 
ultus < * ulc-tos : ulc\scor\ fuls\ < * fulcsl : fulcio; sartus < * 
sarc~tos : sardo; torsl < * torc-sï : torqueo; corculmn „hartje” 
< * cortculom (door stemtoonassimilatie uit * cord-culom : cor, 
cordis). 

De groep -net- heeft zich echter kunnen handhaven, omdat 
-tic een gebruikelijke, zij het niet frequente eindgroep was 
(cf. § 134, 4) : fanctus, vinctus, ünctus, smetus, cinctus, Qulnctus, 
Qitlncims, Oulncfüis\ daarnaast heeft de omgangstaal echter ook 
santus, cintus, en spreekt men zelfs algemeen qulntus, terwijl in de 
eigennaam de als archaïsch gevoelde vorm met -net- Qulnctus 
meer gebruikelijk bleef naast Qulntus etc. 

2. d) Aan het begin van een groep vóór s viel vaak een conso¬ 
nant uit, b.v. ~(t)sc~, ~(p)sp etc.: ësca < * ëtsca < * èdsca : edo; 
asporto < * - aps-portö : abs en porto; ostendo < * ops-tendö : obs 
en tendo (met obs naar abs); sescentl < * sex-centl; Oscus naast 
Opscus; Tuscus < * Turscos. 

b) Wanneer de volgende consonant stemhebbend was, viel 
s via £ ook nog weg met rekking van de voorafgaande vocaal, 
indien deze kort was (cf. § 144, 2a): Am ent urn naast iouxmenta 
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op de fomm-iflscr. (CIL I2 1); Ivtna < * loucs-na : tüx; Ma 
< * tecs-la : texo\ ala < *acs-fa : axilla; sldecim < *jex-decem; 
ëbibo < * ex-bibö; amitto < * aps-mittö. 

Nochtans stond het taalgevoel niet geheel afwijzend tegen¬ 
over deze groepen met s, daar ze immers steeds een bekende 
begin- of eindverbinding bevatten. Vandaar dat men sprak : 
substantief., substemo, substituo, obstino, obsto, abstergeo, abstuil, 
abstineo, «?x/a, etc. Hiernaast bieden echter gram- . 
matici en populaire bronnen: astulï, dester, «fcrfa, rcrów. 

§ 151. Opmerking: De groepen van vier en vijf consonanten 
zijn zeer schaars. Overigens worden zij door de lettergreep- 
grens steeds gescheiden in de bekende gebruikelijke begin- en 
eindgroepen van twee en drie consonanten, die zich naar de 
boven geschetste regels voegen. Een afzonderlijke behandeling 
dezer groepen is dan ook niet nodig. 

§ 152. In het normale taalgebruik worden de woorden niet 
afzonderlijk en los van elkaar gesproken, maar staan zij in een 
rhythmisch en semantisch begrensd geheel: de zin. Hoewel de 
meeste eigenaardigheden in de uitspraak der woorden los van 
het zinsverband bestudeerd kunnen worden, zoals in het voor¬ 
afgaande is geschied, heeft van de andere kant het zinsverband 
toch ook zijn invloed op de uitspraak. De voornaamste woor¬ 
den in de zin zijn praedicaat, subject en object; minder belang¬ 
rijk daarentegen zijn bepaalde vormen van de copula, partikels, 
pronomina, praeposities en sommige adverbia, alle woordjes, 
die de syntactische relaties tussen de hoofdwoorden aanduiden. 
De laatsten nemen in de uitspraak een door pauzen in het zins- 
rhythme gemarkeerde zelfstandige positie in; de anderen 
worden veelal met de woorden, waarmee ze samen horen in 
de uitspraak tot één woord verbonden of in een groep verenigd. 
Over de details hebben we geen zekerheid, daar het latijnse 
zinsaccent ons niet is overgeleverd. Conclusies zijn dan ook 
slechts mogelijk naar de plaatsing van de woorden in de zin, 
en naar de klankveranderingen, die we kunnen constateren. 

ENCLISIS EN PROCLISIS 

§ 153. Woorden, die in de zin geen afzonderlijk accent hebben, 
maar zich aansluiten bij en een rhythmisch geheel vormen met 
het voorafgaande woord, worden met een oude benaming 
enclitica of inclinativa genoemd; sluiten zij zich aan bij het 
volgende woord, dan heten ze met een moderne benaming 
proclitica. 

Hiertoe behoren: 

1. Partikels als —que, —ve, —ne, —ce, die aan het voorafgaande 

woord vast worden geschreven: utèrque, dtque, swe, vidzsne, 
bónee. Het onbetoonde karakter dezer partikels werkt het 
optreden van syncope in de hand: ac, inden, hunc (cf. § 111, \b). 

De woorden met enditisch -que, -ve etc. worden steeds 
eaccentueerd op de voorlaatste lettergreep, onafhankelijk van 
e vraag of deze lang of kort is. Dus zowel utèrque als armdqm, 

ilaqué, alterdve, omnidne etc. De verklaring moet wel gezocht 
worden in de analogische werking van verbindingen als 
magnüsque of utêrque met lange syllabe vóór -que. Wordt -que 
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echter niet meer als encliticum maar als deel van de samen¬ 
stelling gevoeld, m.a.w. hebben we niet meer te doen met een 
verbinding van twee bestaande woorden maar met een nieuw 
woord, dan is de accentuatie normaal volgens de driesyllaben- 
wet. Vandaar de tegenstelling in uitspraak tussen de woord¬ 
groep itaque = et ita „en 20”, en anderzijds de partikel itaque 
„aldus”. Men vergelijke ook ütique „vooral”. 

2. Pronomina en adverbia indefinita : sl-quis, nüm quis, en 
/ / 

aan elkaar geschreven nümquid,, dliquis; verder sl-cubi, sï-quando 

etc. 
3. Praeposities, wanneer ze vóór hun casus staan, waaraan 

2e dan ook soms vast geschreven worden: intabulas (CIL 12 
593, 14); adeum (ibid, 8); in andere gevallen treedt assimilatie 
van de eindconsonant op: int balneum (IV 2410), itn pace (VIII 
10542)* of aanpassing van de orthographie aan de uitspraak: 

sap templo (VI 10251*). . , . „ t 
De tegenstelling aanwezigheid : afwezigheid van accent kan 

functionele waarde hebben. Zo worden sine en pone als prae¬ 
posities toonloos gesproken, als imperativi van de werkwoor¬ 
den sim en pono zijn ze echter betoond op de voorlaatste syllabe. 
Wanneer eenzelfde woord zowel praepositie als adverbium 
kan zijn, is het in het eerste geval niet betoond, in het tweede 

wel; zo ïff/ra, mürös, maar ïnfra stat; dit geldt verder van supra, 
extra, circa, iuxta, contra, subtus, ante, post, super e.a. 

4. De vormen van de copula est en es; zo in am'atust — arnatus 

est (cf. § 157). Verba en nomina na de negatie ne: nésdo,> nolo 
<; * nê-vólö, nêqueo, néfas, nèjandus, die allen van ouds in één 
woord geschreven worden. 

5. Op accentverlies wijzen ook samenvoegingen, die ver¬ 
volgens samenstellingen (composita) zijn geworden, waarbij 
het accentverlies mede het gevolg kan zijn van de betekenis- 

verandering der samenstellende delen: démo < dë-nóvö, 

óbviam < ob-vlam; zo ook quomodo < quö módo, qnarë < qua 
/ / 

ré, ïlicö < in-stlócö etc. 
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SYNALOIPHE (§§ 153—156) 

woordgrens en lettergreepgrens 

§ 154. Afgezien van de gevallen van proclisis en enclisis zijn 
de woorden in de latijnse zin in de uitspraak vrij scherp van 
elkander gescheiden, zodat het gevoel voor de woordgrens 
praevaleert boven de regels, die voor de lettergreepgrens 
gelden. De prosodie leert ons, dat bij Plaut. gesproken wordt 
ab j legione (Ep. 58), ob j rem (Mil. 360) met positione lange eerste 
syllabe ondanks de muta cum liquida. Anderzijds blijven de 
begingroepen sc-, st~, sp- in de uitspraak als zodanig gehand¬ 
haafd, ook wanneer het voorafgaande woord op een klinker 
eindigt, zodat de s- dezer groepen niet bij het voorafgaande 
woord wordt getrokken en dus geen positie maakt : fornice 
stantem (Hor,, Sat. 12, 30) met korte eindlettergreep vanjorntce, 
tegenover potes-tas met lange tweede syllabe. 

SYNALOIPHE 

§ 155. Wanneer een woord op vocaal of -m eindigt, en het 
volgende woord in de zin met vocaal of h~ begint, kan ofwel 
de woordgrens gemarkeerd worden door een hiaat in de 
articulatie tussen de eind- en de beginvocaal (de -m en de h- 
vallen in de uitspraak weg volgens § 40 en § 51), ofwel zij wordt 
vervaagd, doordat beide vocalen in de uitspraak tesamen 
worden genomen en slechts één lettergreep vormen. Zoals uit 
de prosodie der dichters blijkt, is het laatste gewoon, en is 
de hiaat uitzondering. Het gebruik van de z.g. metrische hiaat 
is aan vaste regels gebonden, die echter niet in de grammatica 
maar in de metriek thuis horen. 

§ 156, Wanneer in bovenbedoeld geval eind- en beginvocaal 
tesamen worden genomen, betekent dit voor de metriek, dat de 
eindvocaal wordt verwaarloosd (elisie): er wordt immers maar 
één lettergreep gesproken en de quantiteit is die van de begin¬ 
syllabe, In de uitspraak wordt de eindvocaal echter zonder 
twijfel tesamen met de beginvocaal gehoord en heeft er dus 
veelmeer een versmelting van beiden plaats (synaloiphe). 
Cicero, die in dit opzicht het latijnse taalgebruik tegenover het 
griekse (waar werkelijke elisie plaats had) stelt, spreekt van het 
conimgere „verbinden” der beide vocalen: nemo .... tam rusti- 
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cus sit, qui vocales nolit coniungete „laat niemand zo boers 
zijn, dat hij de klinkers niet wil verbinden” (Orat. 44, 150); en 
Quintilianus duidt hetzelfde aan met coirc „samengaan”: 
coeuntes litterae, quae avvaXoixpai dicuntur.... leviorem 
faciunt orationem „Door het samengaan der letters (d.w.z. der 
vocalen), - wat men synaloiphe noemt -, wordt de rede lichter” 
(IX 4, 36; cf. XI 3, 34). In een versregel als: 

diversa exsilia et desertas quaerere terras 

„afgelegen verbanningsoorden en verlaten landen op te 

(Vergilius, Aen. III 4) 

wordt dus zowel de -a van diversa als de e- van exsilia ge¬ 
hoord, hoewel beiden tesamen in één lettergreep worden 
gesproken. Dit wordt bevestigd door plaatsen in de teksten, die 
alleen kunnen worden verstaan, indien de klank van de eind¬ 
vocaal werd gearticuleerd, zoals wanneer Plautus en Terendus 
vormen als Mum en Mam regelmatig en blijkbaar zonder 
bezwaren voor de verstaanbaarheid van de tekst vóór woorden 
met vocaal in beginpositie plaatsen. 

aphaerese 

§ 157. De vormen van de copula est en (minder vaak es) 
verliezen in orthographie en uitspraak vaak hun e-, indien 
het voorafgaande woord eindigt op vocaal of op -urn, -us, -is; 
in de hss. van Plautus staan b.v. amatust, amatast, amatumst 
voor amatus est, amata est, amatum est; in de inscr. lezen we 
vormen als vocitatust (CIL 12 584, 17), moriundust (X 5371) e.a. 
We noemen dit verschijnsel aphaerese. Behalve in de metriek 
en met name in de verzen der comediedichters, heeft het onge¬ 
twijfeld vooral in de omgangstaal een ruime toepassing ge¬ 
vonden, zonder nochtans zichtbare sporen in de algemene 
ontwikkeling van de taal te hebben nagelaten. 
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ZAAKINDEX 

De cijfers verwijzen mar de bladzijden. 

accent, c.f. betoning. 
anaptyxe 82 v. 
aphaerese 100. 
aspiratae 51 vv. . QO no 
assimilatie: — bij vocalen 82; — bi) consonanten 84, 88 vv., Jo. 

b; spirantischc uitspraak tussen vocalen 45. 
betoning 65 vv., 97 v.; muzikaal en exspiratorisch accent 65; - en 

rhythme 65; - en quantiteit 66; - cn initiaalaccent 66; soorten 
van - (acutus, circumflcXus, gravis) 67; plaats van - 68, 97; - van 
samengestelde woorden 69. 

e: palatalisering vóór/, / en f 48; - in eindpositie 49. 
combinatorische variant 12. 
concomitant 13. 
'consonanten 34 vv.; overzicht - 53 v. 
consonantgroepen 84 vv.; ~ in eindpositie: groepen van twee 84, _ 

van drie 85; - in beginpositie: groepen van twee 86, van drie 87; 
- in middenpositie: groepen van twee 88, van drie 94. 

contractie 80, 81. 
correlatie 11. • 

d: in eindpositie 46; dr 46; wisseling van deal 47, van 4 en r 47; 
palatalisering vóór / en e 48. 

dialectische invloed, 20, 31, 41, 47, 74, 83. 
dichtertaal 23, 24, 61, 63, 75, 81 v., 99 y. 
dissimilatie: - bij meer dan één r of / in hetzelfde woord 37; - m 

consonantgroepen 89, 92. . . „ _Q 
diphtongen 30 vv.; - in eindpositie 75; - in middenpositie 78. 
driesyllabenwet 68. 

eindlettergrepen: zwakke positie - 70. 
elisie 99 v. 
enclisis 97 v. 
epentbese 93, 94. 
etruscische invloed 15, 16, 52, 69. 

f: in middenpositie 41. 
functioneel 12. 

p: palatalisering vóór i en £ 49; g in eindpositie 49. 
geminatae 24, 55' vv, 89, 90, 92, 95; - en gerekte consonanten 56; 

functionele belasting - 56; - en quantiteit der voorafgaande 
vocaal 57; dissimulatie - 57; expressieve kracht - 58; - in laat- 
latijn 58; orthographie - 59. 
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griekse invloed 15, 16, 21, 39, 67 v., 69; - leenwoorden 16, 21, 43. 
51, 52, 54, 69, 78 (bis), 83, 86. 

b: in middenpositie 44; - in beginpositie 44. 
halfklinkers 34 vv.; ~ tussen vocalen 34; spirantische uitspraak - 

35; - als parasietische overgangsklanken 36. 
haplologie 63. 

\ hiatus 80; metrische - 99. 

i: exilis, tennis, pinguis, latus, plenus 20. 
initiaalaccent 66. 

jambenverkorting 24, 25, 63, 66. 

korte vocalen: — in eindpositie 70 vv.; neutralisatie e : * 71; a : e 71; 
o : u 72; syncope: e 72; o 73; i 74; — in middenpositie 76 vv.: 
reductie in open syllaben a : e : i 76; o : « 77; in gesloten syllaben 

j i : e : u 77; a : e 77; o : u 77; syncope 79. 

/: velaar en palataal 36; - exilis, plenus, medius 36; wisseling van 
d en / 47; wisseling van ren / 37. 

laat-latijn 22, 26, 31, 46, 47 (bis), 48, 49, 58, 65 v., 86 v., 92. 
lettergreep 60 vv.; — grens 60, 88, 99; - quantiteit 61; — poskione 

lang 61; aarzelingen in quantiteit - 63; uitval -63. 
liquidae 36 vv. 

m : op einde der woorden 38, 40. 
I middenlettergrepen: verzwakking - 75. 

morpheem 13. 
muta cum liquida 61 v., 86, 88. 

tl: vóór s en ƒ 39, 85; - op einde der woorden 40. 
nasalering van vocalen 26, 38, 39. 
nasales 38 vv.; velare nasaal 39. 
neutralisatie 11; — van quantiteit der vocalen 22 vv, (c.f. verlenging, 

verkorting); — van qualititeit der korte vocalen 26 vv.; e : l 27;. 
, o : u 28; o : e 28; - van korte vocalen in eindlettergrepen 71 v.: 
: e : * 71; a : e 71; o : u 72; — bij consonantgroepen 89 vv.: - van 
* stemtoon 89; - van articulatiewijze 90; - van articulatieplaats 91. 

occlusivae 45 vv. 
omgangstaal 31, 35, 38, 44, 73, 79, 80, 81, 91, 92, 94, 95, 96, 100. 
openingsgraad van vocalen 18. 
oppositie van phonemen 11. 
orthographie:/' cn v 15; c, g, k, q 15; ^ en % 16; - lange vocalen 17; 

~ geminatae 59; aanpassing - aan uitspraak 98. 
oud-latijn 23, 24 (bis), 40, 46, 47, 71 (bis), 72, 73, 83, 86. 
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p: in eindpositie 45. 
parasietische p 93. 
phoneem 11. 
proclisis 97. 
progressieve assimilatie 89, 91. 
prothetische vocaal 86. 
qualiteit der vocalen 18; 26 vv. 
quantiteit der vocalen 17; 22 vv. 

r: vocalische - 37; wisseling van r en l in hetzelfde woord 37; 
wisseling van d en r 47. 

recompositie 89, 93. 
regressieve assimilatie 89, 91. 
relevant 12. 
rhotacisme 42. • . 

s: in middenpositie 42, 43:; - in eindpositie 43. 
samenstelling 94, 98. 
samenvoeging 98. 
semanteem 13. 
spiranten 41 vv. 
stemtooncorrelatie 54; neutralisatie van - 54, 89. 
synaloiphe 99. 
syncope 72, 79, 97. 

ƒ; in eindpositie 46; tr 46; palatalisering van t vóór i 47. 

variatie van phonemen 12. 
velare nasaal 39. 
verbaalcomposita 95. 
verkorting van lange vocalen: vóór vocaal 22; vóór ?;/, nd etc. 23; 

vóór -m, -ƒ, -r, -l 23; vóór geminatae 24; in jambische woorden 
24; in nom. sing. der a-nomina 24; van Ö op einde der woorden 
25. 

verlenging van korte vocalen: vóór ns en nf 25; in,part. perf. pass. 
op -tus en -sus 26. _ . , = ; ' ' 

vocalen 19 vv.; 70 vv.; overzicht - 22. 

woordeinde 23, 24, 25, 34, 38, 40, 43, 45, 49, 51, 54, 84, v.; - begin 
51, 85 vv.; - midden 54,-55, 70 vv., 75 vv., 88 vv. 

woordgrens 99. 
woordnaad 13, 94, 

zin 97 vv. 
zinsaccent 97. >■ 
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De cijfers verwijzen naar de bladzijden. 

A 

abdo 89. 
abicio 79. 
abies: -etis 76. 
ablrn 77. 
abnego 90, 
abnuo 90. 
abs 45, 84. 
«r 49, 51, 73, 85, 97. 
Acarnan 69. 
Acca 58. 
accipio 76. 
acclino 95. 
accresco 57, 
accumbo 92, 
accumulo 58. 
accus(s)o 79, 91. 
acer 37, 74. 
Achivi 78. 
acipe 58. 
aclbetico 46, 
acre 71, 73. 
cictus 26,89. 
acuo 50. 
adbibo 92. 
adbito 92. 
addo 58, 
adduco 93. 
adeo 69. 
adem» 98. 
adfero 90. 
adgero 91. 
adiutabilis 38. 
adlatus 90. 
adlevo 90. 
adlacutus 90. 
admoveo 90. 
adsum 90. 
advorsmn 29. 
aedes: aides 30. 
aedifkium 76, 
aedus 31. 

Aesculaphis 83. 
affero 90. 
amigo 95. 
«#T95. 
agellus 58, 91. 
ager 73, 85. 
aggens 39. 
agger 58. 
aggero 91. 
ctggro 59. 
aggulus 39. 
agis -it -itis 71. 
agrcsiis 38. 
Agrigentum 78. 
Agustus 30. 
ahenus 45. 
ai 33. 
Aiax 33. 
ai» 73. 
aio 33, 34. 
Aisclapi 83. 
Aiscolapio 83. 
ala 96. 
al acer 82. 
alacris 38. 
alaris 38. 
Alcumena 83. 
alebris 38. 
Alexandrum 46. 
Alexanter 46, 
alicubi 51, 
aliquis 98. 
aliquod ~ aliquot 46. 
aliut 46. 
allatus 90. 
Attecto 69. 
allevo 90. 
ailoqmr 90. 
alter 37. 
alter 37. 
alter ave 97. 
altrinsecus 94. 
altrorsum 34. 

alveus: albetts 35. 
ama = amat 46. 
amant -andus -atttis 

23. 
amasti 34,35. 
amatast 100. 
amatumst 100. 
cmiatust 98,100, 
ambo 25. 
arnitto 96, 
ammoveo 90. 
amnego 90. 
atnnuo 90. 
an 40. 
anas 72, 82. 
anaiis: anitis 82. 
anchora 52. 
anclare 46, 
ancora 69, 77. 
anculus 79. 
anguis 39, 
anicillae 83. 
anima 25. 
animal 73. 
annalis 38 . 
annima 58. 
anser 44. 
ante 71. 
Apolones (gen.) 71. 
apor: apur 47. 
appello 91. 
appeto 91. 
Appius 58. 
appono 91. 
apur 47. 
aput 46. 
aqua 25, 50. 
Arabs 84. 
ar at 24. 
arbiter 47. 
arbos : arbor 43. 
arbosem 43. 
arcessere 47. 
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arcubus 76. avonculus 28. 
’ 

carmen 92. i colloquor 58, 91. mrtwr 28, 35. demptus 94. 
ardere 79. avorsum 29. «wat 43. j collus -um 91. fox 74. denuo 77, 98. 
ardor 80. Cassandra: -tra 46. comedo 78. cosentiont 72. deorsum 35. 
arfuisse 47. 3 cas(s)us 43, 57. comes 71. cosmis 93.. depuvio 77. 
artes: -etU 77. castud 46. ! comis 93. «w/ 40. descendo 77. 
arniaque 97. baccbanal 24. (vz-rax 26. conipsi 94. cottidie 51. desilio 43. 
ars 84, 85. baliat 35. catapulia 37. comptus 94. coventio 35. desirio 43. 
A.rpinas: -atis 74. bal(i)neum'l$>. 24. j compmgo 92. crassus 58. dester 96. 
articlus 80. barbarus 82. cauculus 37. comunis 58. creare 23. dexter 73, 79. 
arvectum 47. basium 43. caus(s)a 43, 57. • _ conciio 92. crebesco 38. di: divi 81. 
arvebant 47. 24. cecidi 76. ■ concussi 90. crebui 38. Diana 23. 
arvenae 47. biennitm 77. cez/re 80. concutio 79, Crensces 40. die 72. 
arventores 47. 82. ceip(om) 57. confecit 25. crescere 23. dico 25. 
arvocitat 47. bracchium 52. cellarium 48. confectus 77. cui 32, 49. dictus 26. 
arvom 72. Bruges 22. 26, 48. confringo 27, 78. cuias: -atis 74. diffeido 33. 
arvorsu 47. bucca 58. Cer er es (gen.) 71. conloquor 91. cuius 32. difficiUs 92. 

43. buccella 57. Cererus (gen.) 72. consacro 76, 78. culpa: colpa 28. dijfmdo 92, 
asperge 95. 58. cermal 38. i consecro 62, 76. cuppas 58, digero 93. 
asporto 95. Barrus 22, 54. 40. consiensia 48. cur 24. dignus 27. 
.assum 90. buxus 54. Cet(h)egus 52 (bis), consilium 76. curulis 57. i/: divi 27. 
«wj? 85. ‘ 69. consiptum 78. curvus 28. dii diis 27, 28. 
astituo 95. C «tf/e 93. co(n)sol 28. dilabor 93. 
astuli 94, 96. fw 32, ' consueram 81. D diluvium 77. 
atque 51, 97. cadamitas 47. chenturiones 53. consuerimt 34. dimidius 76. 
atta 58. caelebs 84. eborona 52, 53. consuevit 25. dacruma 47. dimota 93. 
attendo 89. caelum 90. Cicero 48. ■ , consularis 38. r/tfW 46. dimoveo 93. 
attingo 78, 93. caementum 90. cïnis: -eris 42, 76. i f consules 26, 40. dautia 47. 47. 
attollo 89. Caensariensis 40. cintus 94, 95. consulo 76. debeo 44, 81. diribeo 44. 
attraho 57. Caepio 53, cistam 43. contero 94. 40. dirigo 93. 
attuli 93, Caesar 48. cista 48. contio 35. dederont 72. dirimo 42. 
audacter 80, caesar ie s 43. cito 24. contra 94. dedet: dedit 71. diripio 93. 
audeo 79. calamitas 47, 82. dam 92. contubernalis 76. dediius 76. <•//> .* 27, 81, 
audisse 81. ctfAwr 24, 73. clanculum 92. contuli 79. ófedro/ 80. discindo 57. 
audistis 34, 81. ra/flkf 79, 80. clausti 64. contundo 92. defenicionis 48. disciplina 80. 
audit — audivit 69. calfacio 80. claustrum 93. conubia 63. defero 41. dismota 93. 
augeratus: auguratus calx 85 (bis) clavitn 71. copia 81. deficio 76, disput o 78. 

77. camara : camera 82. Clodius 31. ƒ cop ula 81. defrudo 79. disscente 59. 
augttr: -uris 77. Camillus 69. cocpi 32. coquo: coctus 51. 81. dissesit 48. 
au/ai 75. campester: -tris 74. 32. «>r 85. <&rgo 81. ditior 34, 81. 
aul(l)a 31, 57. camur: camer 77. cofeci 40. corculum 95. deico 33. ditis 34. 
aam? 82. camurus: camerus 77. cögo 81. Corinthus 52. flfe/ero 33. ditissimus 34. 
aureax 72. canalis 57. cohors 85. Cornelio ( — -tos) 43. dein 73. dms(s)iones 43. 
auspex 71. 93. coicit 33. «>r«# ; 77. deinde 82. Z9/iW (gen.) 72. 
auxiliaris 38. capreolus 77. 58. corona 53. dekem(bris) 48. dixem 64. 
aversum 29. ; -//« 77. colloquium 91. corporis 77. detnpsi 94. dixero 25. 

108 109 



WOORDINDEX 

dixti 64. 
doce 24. 
dommis 80, 
domus 28. 
donom 72. 
dorsum 91. 
dos 74, 84. 
dossennus 91. 
dossum 91. 
draco 86. 
dracuma46,51,83,86. 
drappus 86. 
draucus 86. 
drensare 86. 
drindrare 86, 
drindrire 86. 
dromeda 86, 
drocsca 86. 
druides 86. 
drungtu 86. 
Drusus 46, 86. 
duc 72. 
duellum 81, 86, 
duenos 72, 81, 86, 
duo 25. 
duonoro 38. 

E 

ebibo 96. 
eboris 77. 
ecfero 90. 
ecficio 90. 
ecfugio 90, 
ecus 51. 
edus 31. 
ejfero 90, 
efferus 76. 
efficio 90. 
effugio 90. 
ei (interjectie) 33. 
ei (dat. sing.) 33. 
eicto 33. 
eidem 33. 
e(i)eis: eis 75. 

eiero 33. 
eius 33,34. 
eiusdem 93. 
elementum 78. 
em 72. 
en 73. 
eodem 82. 
eormdem 82,92. 
epistula 28, 78. 
eqmster: -fris 74. 
eqiitts 51. 
er Hor 47. 
erus 74. 
es 98,100. 
es(s) 56, 
esca 95. 
espiritus 87. 
est 85, 98, 100. 
esus 26. 
eum 92, 
eumdem 92. 
eundetn 92. 
excerpo 77. 
exemplar 38,73. 
exemphm 93. 
existimo 78. 
exorabïlis 38. 
exsatio 57. 
exsilium 76. 
exsolvo 57. 
exsomnis 57, 
exsulms 76. 
exsulto 78. 
extemp(u)lo 83. 
ex tin gunt 51, 
extra 80. 
extrinsecus 94. 

F 

fac 72. 
facilis 36. 
facillinms 91. 
factus 26. 
facultas 36. 

facttl 36, 73. 
fait la 35. 
familia 76. 
famul 74. 
famulus 76. 
far: farris 56. 
farina 57. 
feccenmt 58. 
fecei 75. 
fecid: feced 71. 
fefelli 41,77. 
fel: fellis 56. 
feror 23. 
ferre 91. 
fers 85. 
fert 85. 
ferus 74. 
fiat fiebat fio fiunt 23. 
fidelia 93. 
fierem ficri 23. 
figel 74. 
figlina 80. 
filiolus 77. 
fissus 26. 
fiscus 93. 
Flaccilla 57. 
fiaccus 58. 
Flaccus 58 (bis). 
flagrare 38. 
Flaurus 31. 
flent 23. 
flesti 81, 
flet 23. 
flos: -oris 42. 
fluida 63, 
firn 36. 
foedesum 43, 
foedus 32, 
foetor 32. 
fontem 23. 
foresia 40. 
formos(s)a 43. 
fornax 28. 
fors 85. 
fossus 93. 
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htsulsus 78, 
insulto 16, 
insultMS 76, 
intabulas 98. 
intcitamento 48. 
integer 92, 
Integra: tango 76. 
intersit 91. 
iouxmenta 95. 
irrevocabilis 91. 
irrumpo 91. 
Ir Ho 45. 
irus 47. 
iscolasticus 87. 
ispeculator 87. 
istercorius 87. 
it — id 46. 

97, 98. 
Italia 63. 
itidem 76. 
iubentutis 35. 
iubeo 25. 
w»/«w 71. 
iuglus 80. 
lulius 34. 
iumentum 95. 
iunior 79, 81. 
Iup(p)iter 24, 57. 

25. 
iusta 96. 
ims 17. 
iuvencus 27. 
iuvente = iubente 35. 
iuvmtus 34. 
imentute 63. 
imventa 36. 

K 

Kaeso 16. 
Kalendae 16. 
kalumniae kans sa 16. 
Kartago 52. 
keri 48. 
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L 

lab at: lavat 35. 
labos: -or 43. 
labrum 34. 
lac: lacte 49, 73, 85. 
lacrima 53. 
lartta: larva 34, 81. 
lasibus 43. 
latrina 34, 81. 
laudasti 81. 
laudo 25, 81. 
lavabrtm 34, 38, 
lavatrina 34, 81. 
leetio 25. 
lector 24. 
lectus 26. 
legam 23. 
legant 23. 

23, 
legens 39, 84. 

23. 
legerupa 76. 
legifer 76. 

25, 27. 
lemures 77. . 
/er<?z» 71. 
libertaf v)us 35. 
//£*/ 41. 
libido: livido 35. 
licetod 46. 
lignum 27. 
lippus 58. 
liquid — Z/V«/7 50. 
//Wflw 24, 57. 

57. 
locmtur 51. 
longus 28. 
loreola 31. 
lubenter 64. 
I.uciom 72. 
ƒ///»<?« .■ -/>«> 76. 
luna 96. 
lust 90. 
luxuria 77. 

Lyde ludo 22. 

machina 52, 78. 
maereo: maestus 42. 
magistrum (acc.) 80, 
magnus 39. 
Maia 33. 
maiestas 33. 
maior 33, 34. 
maiosibus 43.. 
mak 24. 
maledicus 69. 
malidus 47. ■ 
mantilla 57. 
mamma 57, 58. 
manceps: -ipis, -ttpis 

manibus 76. 
manus: manica 77. 
Marcias 48. 

71, 73. 
maredus 47. 
Markellino 48. 

81, 85. 
ikforj/ 91. 
tttascel 74. 
massa 16, 
materiai 75. 
Mat(h)o 52, 53. 
mattrona 59. 
Mavors 81. 
maxumus 20. 

46. 
rnedius 41. 
»<?/: aw///> 56. 
mellilla 57. 
«?£« 73. 

74. 
mensus. 93. ' 
«?<?«/« 51. 
mentis (nom.) 74. 
mercennarius 90. 
meritod 46. ' 
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merus 74. 
40. 

Me tellus 57. 
Mettius 57,. 58. 
mi 81. 
rów 27. 
mihi 24, 81, 82. 
jwmx 27, 
miles(s) 57. 
militare (— -is) 43, 
militaris 38. 
milium 82. 
mille : milia 37, 57. 
ztf/Vtó 83. 
«fir 27. 
fflfwcr 43, 73. 
miserrimus, 91. 
misi 24, 90. 
misse 64. 

it 43. 
tttissus 26. 
/swV/o 24, 57, 

24. 
moenia 32. 
molia: multa 28. 
///OW/ 39. 
mommentum 20. 
morimdust 100. 

74,. 85, 
mort alts 38. 
mortuos 28, 72. 

91, 

nancitor 72. 
25. 

nausia 43. 
navalis 38. 
navem 71. 
o» 49, 51, 73. 
nefandus 98. 
nefarius 42. 
«e/flj 42, 98. 

25, 44, 81. 

neque 51. 
nequeo 98. 
nescio 98. 
nescius 69. 
neu 32. 
neuter 32. 
nihil 44, 81,82. . 
nil 44, 81. 
ninguit 51. 
nisi 24, 43. 
nix: -vis 51. 
nolo 98. 
nomen 40. 
nonus 35. 
normt 34, 35. 
nosti 35, 81. 
nostras: -atis 69, 74, 

84. < 
novensïdes: -Hes 47. 
Numasios 76. 
Numcrius 76. 
numerus 74. 
Numidae 28. 
tmmquid 98. 
num quis 98. 
nunc 85. 
nutrix 64. 

O 

obdo 89. 
obfero 90. 
obsideo 76. 
obtineo 45, 76, 89. 
obviam 69, 98. 
occido 76. 
occupo 76. 
oclu 80. 
odor: olere 47. 
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VOORWOORD 

T idfC i Van C C «Historische grammatica van het 
Latijn behandelt de vorming en flexie van de nomina, de pto- 
nomma en de verba. Voor de fonetische kwesties welke zich 
hierbij voordoen, wordt systematisch verwezen naar de des¬ 
betreffende paragrafen van het eerste deel. Deze verwijzing 
geschiedt in de vorm: I §... . Waar naar paragrafen verwezen 
wordt, zonder dat een deel genoemd wordt (dus eenvoudig 

worden steeds de paragrafen van het tweede deel bedoek! 
Voor wat betreft de algemene opzet van deze grammatica 

leze men de „Inleiding op het eerste deel. Daar vindt men ook 
een „Lijst van tekens en afkortingen” (p. 9 v.) en een Ver 
klaring van termen” (p. 11 vv.). Ten slotte-treft men in deel I 
een Literatuuroverzicht aan(p. 101 vv.), dat tevens betrekking 
heeft op de verschijnselen die in dit tweede deel besproken 
worden. Hier volgen nu enkele aanvullingen: 
BMographie Linguistique, publiée par le Comité International 

I ermanent des Lmguistes. Utrecht 1949 vv. Dl. MI omvat 
de bibliografie over de jaren 1939-’47. Verder verschijnt 
leder jaar een deel. } 

G, devoto, Storia della lingua di Lorna, 2a ed. Bologna 1944. 
A. ernout, Morphologie historique du latin. 3 e éd. Paris 1953! 
A. maniet, L èvoluiion phonètique et les sous du latin ancien dans le 

cadre des langues indo-europèennes. 2e éd. Louvain-Paris 1955. 
A* Esquisse d’une htstoire de la langue latine. 6e éd. Paris 

1952. 

m. NIEDERMANN, Précis de phonètique historique du latin. 3 e éd 
revue et augmentée. Paris 1953. Idem, Historische Lautkhre 
des Latemischen. 3. Aufl. Heidelberg 1953. 

E. R palmer, The Latin Language, London 1954 (geeft een 
beknopte geschiedenis van de latijnse taal, gevolgd door een 
eveneens beknopte vergelijkende historische grammatica), 

j. perrot. La linguistique. Paris 1953 (Collection „Que sais-je ?”), 
E. sommer, Handhuch der lateimschen Laut~ ttnd Formenlehre. 

Unveranderter Abdruck der 2. und 3. Aufl. Heidelberg 1948. 
er. stolz - a. debrunner, Geschichte der lateinischen Sprache. 

Berhn 1953 (serie Göschen). 
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HET NOMEN 

DE VORMING DER NOMINAALSTAMMEN 

WORTEL, STAM, SUFFIX, UITGANG 

§ 1. In woorden als duc-tm fuga-m örktor-et» onderscheidt 
het taalbewustzijn een kernelement, de woordstam, die als 
drager van de betekenissen „leider „vlucht” „redenaar” wordt 
gevoeld, en een bijkomend of wisselend element, de buigings- 
of flexie-uitgang, die de betrekkingen der woorden tot de om¬ 
ringende woorden in de zin regelt. De uitgangen worden be¬ 
handeld in de buigings- of flexieleer, de stammen vormen het 
onderwerp van de stamvormingsleer. 

§ 2. De bouw der woordstammen is zeer uiteenlopend. 
Vergelijken we duc-em met de werkwoordsvormen düc-o duc-sl 
(geschreven duxï) duc-tus, dan herkent het taalgevoel in beide 
hetzelfde kernelement duc-, dat in dnco een lange vocaal ver¬ 
toont, maar in de andere vormen met korte vocaal wordt 
gesproken. Dit verschil in quantiteit der vocaal staat echter het 
gevoel voor de identiteit der stammen niet in de weg, evenmin 
als b.v. de ejo wisseling in tog-a-m : teg-oi daar het hier normale, 
in het proces der stamvorming vaker optredende ablauts- en 
umlautsverschijnselen betreft. 

§ 3. In het geval van duc-em en dxxc-o keert de stam van het 
nomen terug in het verbum; deze stam is verder niet in onder¬ 
delen te splitsen, hij is identiek met de wortel dezer woorden 
en zo is ducem een wortelnomen, zoals ook düco een wortel- 
verbum is. Bij fug-a-m fug-z-s daarentegen, vergeleken met het 
werkwoord fug-io fng-i, heeft de wortel een uitbreiding onder¬ 
gaan door achtervoeging van een element aja; we spreken hier 
van een suffix a (oorspr. a), dat als kenmerk van de nominaal- 
stam wordt gevoeld, zodat we zeggen, dat we bij het nomen 
met een a-stam te doen hebben. 

§ 4. De suffixen, waarmede de nominaalstammen worden 
gevormd, zijn groot in aantal en zeer verschillend van vorm. 
Naast het enkelvoudige a-suffix in fuga-m fugH-s, vinden we b.v. 
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in öra-tór-em een suffix -tor- opgebouwd uit drie fonemen, 
dat op zijn beurt achter de reeds met een a-suffix gevormde 
verbaalstam van het werkwoord ora-re is gevoegd. 

§ 5. De wortelnomina van het type dux zijn in het latijn, 
evenals in alle ontwikkelde talen, niet zeer fréquent; zij zijn 
overblijfsels uit een oudere taalperiode en vormen niet een 
levende categorie, die voor uitbreiding vatbaar is. De a-o-i-u-ë- 
stammen van het type fuga (met -a < -a) do lm (< * dolos) fini-s 
üsu-s rë-s worden evenmin (althans zeker niet de drie eerste) 
als levende categorieën ervaren; de a enz. wordt hier meer als 
bestanddeel van de uitgang gevoeld, temeer daar de oorspron¬ 
kelijke vorm vam deze suffixen als gevolg van klankwettige 
veranderingen in de verschillende vormen veelal niet meer 
herkend wordt, zoals b.v. het geval is met de o in puer vir hortus 
horil borto hortum etc. Van veel groter belang voor het systeem 
der stamvorming zijn de duidelijk herkenbare en meer om¬ 
vangrijke suffixen als -tor- in örü-tör-em; dit suffix blijft dan 
ook door heel de latiniteit heen in gebruik om nomina agentis 
te vormen van bestaande verbaalstammen. Voor het taal¬ 
bewustzijn van de Romein zijn suffixen als dit de enige, die 
werkelijk levend zijn. 

§ 6. In overeenstemming hiermede is, dat de suffixen de 
tendentie vertonen om zich samen te voegen ter verkrijging 
van een grotere omvang en daarmede van een grotere mate van 
expressiviteit. Duidelijk valt dit waar te nemen bij de vocaal- 
suffixen a o etc., die in deze enkelvoudige vorm niet meer als 
zodanig werden herkend en daarom met andere elementen 
verbindingen aangingen; zo ontstond een groot aantal ge¬ 
combineerde a- en o-suffixen, zoals -ia.- -lo- -vo- -lo- -la- -ro- -ra- 
-no- ~»a-, die op hun beurt weer mét andere elementen samen¬ 
gesteld kunnen worden, b.v. -//ia- -ario- -tino- -ido-. Ook de 
duidelijker in het taalbewustzijn levende suffixen als -tör- 
worden vaker met andere elementen gekoppeld; door combi¬ 
natie met het suffix -io- ontstaan zo b.v. de adjectiva op -törlus 
en de substantiva op -törium zoals ör&törius en oratorium. 

§ 7. Het is niet mogelij k de procédés die voor de nominale 
woordvorming in gebruik zijn, in een regelmatig systeem te 

STAMVORMING (§§ 4—8) 

ordenen; dit in tegenstelling met de vorming der verba, waarbij 
de regelmatigheid aanmerkelijk groter is. Bepaalde suffixen 
worden bij voorkeur gebruikt, om substantiva en adjectiva te 
vormen van bestaande nominaalstammen; in dit geval spreken 
we van denominatieve vormingen. Andere wordien vooral 
achter verbaalstammen gevoegd, waardoor deverbatieve 
vormingen ontstaan. Sommige suffixen worden echter zowel 
denominatief als deverbatief gebruikt; b.v. dic-tus bij dlco naast 
ioga-tus bij toga. Andere worden overwegend denominatief 
gebruikt; men vergelijke de grote groep van adj. op -ösus 
afgeleid van nomina, zoals ventösus bij ventus; maar in een 

eringer aantal van gevallen, ten gevolge van analogische uit- 
reiding, toch ook weer deverbatief b'.v. in bibösus bij biho 

(ter vervanging van het oudere en minder expressieve btbüx). 

§ 8. Van een vaste „betekenis” der suffixen kan niet ge¬ 
sproken worden. Een indeling op deze grond is dan ook uit- 

es loten. Dit geldt niet alleen van de „verbleekte” suffixen van 
et type -a-, maar ook van levende en vruchtbare vormingen 

als die op -blits. De laatste b.v. omvatten een kleinere groep 
van adj. met actieve betekenis: opera admtëbilis „inspanning, 
die succes oplevert”, en daartegenover een grotere groep met 
passieve betekenis: fllius atnabilis „een zoon, die verdient 
bemind te worden”. Zo zijn er ook onder de z.g. deminutief- 
vormingen op -ulus -ellus -culus vele, die niet als verklein¬ 
woorden worden gevoeld, b.v. puella östulum. Vooral in de 
volkstaal, die een voorkeur heeft voor langere en meer expres¬ 
sieve vormingen, vervangen deze z.g. deminutiefvormen de 
oudere korte vormen vaak zonder betekenisverschil; zo apicula 
aurlcula bij Plautus i.p.v. apis auris. Via het vulgairlatijn zijn 
deze langere vormen dan ook overgegaan in de romaanse talen; 
fr. abeille oreille zijn de gewone woorden voor „bij” „oor”. 

In het volgend overzicht zullen de suffixen dan ook niet 
naar hun betekenis maar naar hun uiterlijke vorm worden 
geordend. Bij de vocaalsuffixen worden eerst de enkelvoudige 
vormen behandeld b.v. -o- -a-; vervolgens de gecombineerde 
vormen, waarbij de o en a worden voorafgegaan door een 
ander foneem, hetzij vocaal hetzij consonant: -io- -lo- etc.; 
ten slotte de samengestelde of gecompliceerde vormen als -itia- 
-ario- -ino- etc. 
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I. DE WORTELNOMINA 

§ 9. Hieronder vallen uitsluitend resten uit een oudere taal¬ 
periode, die voor de levende woordvorming niet van belang 
zijn. Naast zelfstandige woorden als duxpës nox rëx lëx komen 
wortelnomina met name voor als tweede lid van composita 
zoals rëm-ex (ago) au-ceps (capio) au-spex (specio) iü-dex (dlco). 
De tendentie om wortelnomina te vervangen door levende 
suffixale vormingen constateren we in causi-dicus naast iü-dex, 
fidi-cinus en fidi-cina naast fidi-cen „citerspeler” (catio), frücli- 
ferus naast frücii-fer (fero) e.a. 

II. DE a- EN Ö-SUFFIXEN 

De enkelvoudige a- en o-suffixen 

§ 10. 1. De a- en <?-suffixen worden naast elkaar behandeld, 
omdat de verdeling tussen beide van die aard is, dat bij de 
adj, de a-st. kenmerkend zijn voor het fem., de c-st. daaren¬ 
tegen voor het masc. en ntr., terwijl ook bij de subst. over¬ 
wegend, hoewel niet uitsluitend, dezelfde verdeling geldt. De 
subst. fem. op -us beperken zich tot a) diernamen: agmts fëmina, 
poreus ƒ, b) boomnamen: fögus „beuk” quercus „eik” pöpu/us 
„populier’ pirus „pereboom” c) analogische gevallen, zonder 
dat het uitgangspunt voor de analogiewerking vast te stellen is: 
Corinihus domus alvus „buik” etc. De masc. op -a omvatten 
vooral twee groepen van aanduidingen van mnl. personen: 
a) aanduidingen van personen van lagere maatschappelijke rang 

lixa „marketenter” scurra „tafelschuimer” verna „huisslaaf” 
b) composita: agri-cola in-cola trms-fuga con-viva etc. 

2. De a- en <?-st. omvatten in het latijn de substantiva en 
adjectiva van de eerste en tweede declinatie. Zij eindigen op -a 
(cf. § 79 v.v.) verder op -us (en -er) voor het masc., op -um voor 
het ntr. (cf. § 82 v.v.). De a en o worden meer als flexieteken 
dan als stamvormingsteken gevoeld. Vandaar dat de enkel¬ 
voudige stammen zich niet meer voortplanten en de nieuw¬ 
vormingen steeds op de gecombineerde vormen der suffixen 
berusten. Alleen de nom. ag. op -us van het type coquus „kok” 
procus „vrijer” geven nog aanleiding tot nieuwvormingen in 
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hef tweede lid van poëtische composita als mu-fragus sacrt-kgus 
blandi-loquus en blandi-dicus (naast blandi-loquëns) e.a. 

De gecombineerde a- en c-suffixen 

§ 11. 1. -eo- en -ea-: 

a) Met dit suffix worden adj. op -eus gevormd ter aanduiding 
van de stof waaruit iets is gemaakt, vooral van o-st. aureus 
argenteus lippens, maar ook van a-st. flammeus, van /-st. vlteus 
„van de wijnstok” (vitis), van u-st. corneus „van hoorn” (cornu), 
van cons. st. lacteus „van melk” (lac). Vaak ter aanduiding van 
kleuren roseus rnveus purpureus. 

b) In samengestelde vorm vinden we dit suffix b.v. nog in 
adj. op -aceus: tntneeus en op -aneus: subit&neus extraneus 
collccfaneus e.a. 

2. -io- en -/'a-: 

a) Dit is een van de meest vruchtbare suffixen in het latijn. 
Het dient tot vorming van adj. op -ius van vrijwel alle subst. 
st.: Ixidius (lüdus) patrius (pater) rtgius (rëx) merc&törius 
(mercator) meretrlcius (meretrlx) etc. Opmerkelijk is het gebruik 
om door middel van dit suffix eigennamen, gentilicia, te vormen 
op -ius, afgeleid van praenomina op Tus; zij ontstonden wel als 
adj. b.v. Tullius „de Tullische” of „de zoon van Tullus”. Zo 
hebben we Qulntius naast Quintus, Sextius naast Sextus; verder 
Lücius Claudtus Statius Var ius Servius Marius etc. 

b) Op -ia worden, uitgaande van adj., een groot aantal subst. 
gevormd en wel abstracta ter aanduiding van eigenschappen. 
Deze vormingen op -ia treden als regel op, wanneer de nomina¬ 
tief minstens vierlettergrepig is (uitzonderingen zijn gr&tia 
cöpia nüptiaè); anders geeft men de voorkeur aan vormingen 
op -itia of -/ar, b.v. insmia maar sznitas. Verdere voorbeelden: 
audücia concordia dementia memoria. Een bijzondere plaats nemen 
in de afleidingen van verbaalvormen op -antia en -entia, die 
vooral in het laat-lat. zeer frequent zijn en die vaak uit stilistische 
behoeften worden gevormd: adulëscentia impudentia distantia 
immoderantia praescientia e.a. 

c) De samengestelde vormen van dit suffix zijn uitermate 
talrijk en blijven door heel de latiniteit heen zeer vruchtbaar. 
Enkele voorbeelden mogen volstaan. Er werd reeds gewezen 
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op de abstr. op -itia: amïcitla avaritia maestitia, waarnaast vooral 
in het oud-lat. overeenkomstige vormingen op -itiës staan: 
düritiësplanitiës vastitiës en anderzijds meer zeldzame (misschien 
dialectische) vormen op -itiumservitium calvitium „kaalheid” e.a. 

d) Tot de vruchtbaarste vormingen horen verder die op 
-arius -whm, waarmee zowel adj. als subst. worden gevormd 
van alle mogelijke bestaande nominaalst: argentarius onerórius 
vlmrius; gesubstantiveerd ter aanduiding van beroepen: 
operarius „ambachtsman” tahernarius „winkelier” hgiönmus 
„legioensoldaat”; verder neutra in meerdere betekenis groepen 
aerarium „schatkamer” honorarium „eregeschenk” iiinerariim 
„reisbeschrijving”. 

e) Talrijk zijn ook de vormingen op -törius en -sörius, aan¬ 
vankelijk wel bij nom. ag. op -tor en -sor, maar vervolgens ook 
los van dit uitgangspunt: victörius censor rus tectörius dcversöria 
(iaberna); het ntr. gesubstantiveerd vooral voor plaatsaan¬ 
duidingen: praetörium dormitorium auditorium. 

f) Te noemen vallen ook nog de vormingen op -mönta: 

ammonia sanctimönia „scherpheid” en „heiligheid”, niet name 
dus ter aanduiding van gemoedstoestanden; en de ntr. op 
-monium, vooral in het oud-lat, ter vorming van nomina 
actionis: patrimonium testimonium etc. Het procédé blijft voort¬ 
leven in de volkstaal, waar het suffix wegens zijn klankrijkdom 
geliefd was. 

3, ~vo- -va-: 
a) Dit suffix is veel minder verbreid dan het voorafgaande. 

Een groep vormen de adj. op -vus ter aanduiding van kleuren: 
films „blond” fulvus „rossig” furvus „donkerzwart” ravus 
„grauw” helvus „honiggeel”. 

b) Onder de gecombineerde vormingen verdienen de aan¬ 
dacht de deverbatieve adj. op -uus, die als regel passieve beteke¬ 
nis hebben, indien ze van transitieve verba zijn afgeleid: pascuus 
ager „land waarop geweid wordt” in tegenstelling tot arms ager 
„land dat geploegd wordt” (vandaar arvum). Verder caeduus 
continuus dlviduus praecipms. 

c) Adjectiva op -(t)ivus als uitbreiding van part. perf. pass.: 
capfwus vötlvus; en bij abstracte verbaalsubst. op -tio: admini- 
stratlvus comparafwus. 
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4, -/a-; 
a) We vinden dit suffix vooral in de deminutiefvormingen, 

slechts een enkele maal als eenvoudig -lo- b.v. in lapiüus < 
*lapid-los> meestal echter in gecombineerde vorm en wel als 
-ulus -a -urn < -*olos < *-elos bij de o- en a-st., waarbij dan het 
oudere -olus in gebruik is gebleven na i e en v (u) (cf. I § 116, 3 
en § 21). Het geslacht van het grondwoord blijft behouden: 
mulus foculus arcula lünula filiolus capreolus servola. De vormingen 
op -ellus -uïlus etc. ontstaan hierbij door syncope en assimilatie. 
puella < *puer(e)la> ampulla < *ampor(e)la, corblla < *corön(e)la 
etc. Bij woorden van de 3. 4. en 5. deel, vinden we -culus: 
aedicula articulus spëcula „een sprankje hoop” frater culus corculum 
etc. 

b) Het deminutiefsuffix treedt soms analogisch ook op bij 
adjectiva: b.v. parvulusprlmulus. 

c) Hiernaast vinden we -ulus in niet-deminutieve betekenis 
bij een beperkte groep van deverbatieve adjectiva, die de han¬ 
deling als blijvende eigenschap tot uitdrukking brengen, on¬ 
geveer in de betekenis der nomina agentis: crtdulus „licht¬ 
gelovig” figulus (fingo) „pottenbakker” garrulus „praatziek” 
tremulus „trillerig” querulus „klaagziek”. Vaak ook gesubstanti¬ 
veerd als benamingen voor werktuigen of voorwerpen: iaculum 
speculum torculum rëgula tëgula. 

d) Vermelding verdienen nog de verbaalabstracta op -ëla: 

loqutla tntëla quertla, waarin later herhaaldelijk het -ella der 
deminutiva binnendrong, zodat alsdan querella etc. wordt aan¬ 
getroffen. 

5. -tro- -c(u)lo- -cro- -hulo- -hro- met enkele stam- 
vormingen op -a-: 

a) Meest deverbatieve subst. ntr. ter aanduiding van werk¬ 
tuigen of plaatsen. Het lat. -c(u)lo- berust op ouder -tlo- met 
overgang van -tl- tot -cl- (I § 55) en anaptyctische u (I § 131); 
hiermede wisselt -cro- in die gevallen, waarin de stam reeds een 
l bevat (I § 39); onder dezelfde omstandigheden wisselen ook 
-hulo- en -hro-, hoewel -hro- in enkele gevallen oorspronkelijk 
is, b.v. in cribrum „zeef” cf. cerno, 

b) Deze suffix-groep is vruchtbaar in het lat.; enkele voor¬ 
beelden mogen volstaan: aratrum rostrum (I § 144, lb) spectrum 
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cubiculum vehiculum perlc(u)lum poc(u)lum; lavacrum stpulcrum; 
pabulum stabulum vocabulum; lavlbrum candëlabrum flabrum. 
Feminina zijn b.v. fibula fibula illecebrae palpebrae, Adjectiva 
(door omvorming ontstaan) rldiculus lüdricus. 

6. -ro- -ra-: 
a) Met dit suffix vormt het lat. subst. en adj. op -rus-er -ra: 

-er meestal wanneer de voorafgaande lettergreep een korte 
vocaal bevat (voor bijzonderheden cf. § 84) caper ager macer 
ruber, < *capros etc. (I § 111, 2a). Ook vir < *viros. -us -urn na 
voorafgaande lange vocaal of diftong taurus lorum vèrus cörus 
ftöi'us; en anderzijds sparus mërus fërus. Het aantal van deze 
vormingen is vrij groot; de groep breidt zich echter niet meer 
uit. 

b) Zeer vruchtbaar, vooral in de keizertijd, zijn daarentegen 
de gecompliceerde vormingen op -türa -süra -üra, verbaal¬ 
abstracta, die wel ontstaan in aansluiting aan de part. perf. pass. 
op -tus of de verb. abstr. op ~tus: iactnra mënsüra natüra pictüra 
scrlptüra sepultüra statüra. Met name ook ter aanduiding van 
werkzaamheden in bepaalde beroepen: praetüra (praetor) quae- 
stxxra ccnsüra dictatorapraefectüra architectüra litferatüra. Op -üra: 
figüra en in vuig. lat. fervüra voor fervor etc. 

7. -ero- -tcro-: 
a) Deze suffixen zijn beperkt tot een aantal oude vormen en 

breiden zich in het lat. niet meer uit. Zij worden vooral ge¬ 
bruikt ter aanduiding van een verhouding of tegenstelling 
(de comparatieve betekenis van dit suffix in de gr. vormen op 
-reposis een secundaire ontwikkeling; cf. övjXuxepo^ „vrouwe¬ 
lijk” niet „vrquwefijker” bij Hom.). Vandaar, dat zij vooral 
voorkomen bij woordparen, die begrippen aanduiden, waar¬ 
tussen hetzij een nauwe relatie hetzij een tegenstelling bestaat. 
Vaak ook is de betekenis locaal of temporeel bepaald: superl 
ïnferïposterï; een tegenstelling sluiten in zich: dexter en sinister, 
alter, utery noster en vester; een relatie wordt uitgedrukt door: 
minister magister sequester „bemiddelaar”. Syncope van e treedt 
vooral op bij de adverbia van het type supra Infra contra, extra 
intra ultra. 

b) Parallel met deze vormen treden herhaaldelijk compara- 
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tivi op -tor en superlativi op -(i)mus en -timus op: superior 
summuSy Inferior \nfimus> exterior extimus ulterior ultimus e.a. De 
superlatieve betekenis van het suffix -timus kan op de achter¬ 
grond raken, zodat alleen de locale zin overblijft b.v. in 
mariümusfïmtimus (naar ex timus'). 

c) Een gecompliceerde vorm van het suffix -tero- treffen we 
aan in de populaire denominativa op -aster, die een pejoratieve 
betekenis met de nuance „namaak” „niet echt” hebben: 
oleaster „wilde olijf” fUi aster „stiefkind” parasltaster „quasi- 
parasiet” calvaster „een beetje kaal”. 

8..-mo- -ma-: 
a) Dit suffix is in het lat. zwak vertegenwoordigd en wordt 

alleen aangetroffen in oude resten, overwegend subst. met 
enkele adj.: animus culmusfümus ramusfamapalma turmapömum ; 
almus (bij alere) firmus formus „warm” (Oep[xó<;). Ook wel in 
leenwoorden, zo in gr. lacruma (Sdxpup.a cf. I § 58) en in gall. 
parma „schild”. 

b) Voor de superlativi op -(i)mus en -timus cf. boven. De 
plaats van deze vormingen is niet zeer duidelijk. Ze worden 
vaak zonder voldoende argumenten in verband gebracht met 
het suffix -mo-. Het is echter waarschijnlijker, dat ze teruggaan 

1 op een i.e. suffix -emo- -temo-. 

9. -no—«a-: 
a) In tegenstelling met het voorafgaande is dit suffix in het 

lat. tot grote vruchtbaarheid gekomen. Vanouds werd het 
gebruikt om een soort verbaaladj. te vormen, die dan vaak 
gesubstantiveerd werden: plënus „vol” (im-plëre), dignus „pas¬ 
send” ('decet; voor overgang van e tot i cf. I § 21a), magnus 
(cf. mag-is en maius < *mag-jos)y vanus e.a. Gesubstantiveerd 

I zijn o.a. dönum granum lam signum lignutn pugna. Hiernaast staan 
enkele overeenkomstige vormingen op -ina: pagina (pango, 
wt. paglpkg) sarcina (sarclre) angina (angere). 

b) Een belangrijke groep vormen de met dit suffix gevormde 
stofadjectiva op -nus en -inus, vooral van planten- en boom- 

i namen afgeleid: llig-nus „eiken” (ïlex), salig-nus „uit wilgen¬ 
hout” (salix) en analogisch abieg-nus „uit dennenhout” (abiës 

-ietis), Op rinus: faginus laurinus iuncinus „uit biezen”, naast ouder 
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laureus iunceus en jonger fagens. Verder quernus pöpulnus naast 
querneuspöpulneus e.a. De kruisingen tussen -eus en -nus worden 
hierdoor verklaard, dat de gewone vorm voor stofadj. die is 
op -eus (boven § 11, 7b). 

c) Tot deze groep moeten ook gerekend worden adj. als 
patemus maternus en een aantal vormen op -cnus < *es-nos: 
aënus < *ajes-nos, venënum < *venes-nom „toverdrank” „vergift” 
(Vernis), egënus (cf. eges-tas). Analogisch naar aëms ontstond 
wellicht terrcnus. 

d) Een andere, zeer vruchtbare groep, die eveneens over¬ 
wegend uit adj, bestaat, zijn de vormingen op -mus en -Inus, 
en minder frequent -ënus -önus en -xmus. Op -anus worden adj. 
afgeleid van plaatsnamen: Cawpanus Nölmus Römanus. Daar¬ 
naast van personennamen ter aanduiding der oorspronkelijke 
geus bij overgang naar een andere geus: Octavianus Aemilianus 
ClÖdianus bij Octavius etc.; in beperkte mate ook afgeleid van 
appellatieven, vooral in het geval van plaatsaanduidingen en 
van menselijke gemeenschappen: urbanus humanuspaganus oppi- 
danus veteranus, en in samenstellingen: transpadanus trans- 

fretanus e.a. 
e) Op -Inus worden talrijke adj., gedeeltelijk gesubstanti¬ 

veerd, gevormd, die alle afgeleid zijn van nominaalst. Zeer 
frequent van dieren: aquillnus arktlnus canlnus; door ellipse van 
caro ontstaan dan subst. fem. op -ïna ter aanduiding van vlees¬ 
soorten: agnma porclna caprïna. Daarnaast van mensen: sobrlnns 
„neef”, sobrlna „nicht” (van soror), libertims inquilbms mascullnus 
fbminlnus. Zo ook aliënus door dissimilatie uit *ali-bios. Vrouwe¬ 
lijke subst.: rëgïna galïina „hen” bij gallus „haan”, concubvta e.a. 
Een grote groep van fem. duidt de plaats aan, waar een hand¬ 
werk wordt uitgeoefend: pistrma „bakkerij” naast pistrlnum 
„stampmolen”, sütrlna „schoenmakerij”, coqulna „keuken” 
(poplna „gaarkeuken” is van oscische, lanitna „vleeshouwerij” 
van etruscische oorsprong). Van personennamen zowel adj,: 
PlautÏKus SibyÏÏxnus, als eigennamen: Augusfinus Constanfwus. 

Plaatsaanduidingen in het algemeen: vlclnus peregrlnus marlnus 
Tiberlms, alsook van plaatsnamen ter aanduiding van inwoners: 
iMtïnï Sablnl Tarentlnl. 

f) Op -önus -ona hebben we een kleine groep, waarvan de 
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origine niet duidelijk is: matrönapatrönus colönus Bellöna Latona 
Pömana (persöna is etruscisch). 

g) Op -ü<nus vinden we afleidingen van ü-st.: iribxxnus Por- 
tüna lacxxna. 

h) Op -ernus en -urnus worden adj. van tijd gevormd: hlber- 
nus hesternus hodkrnus noctürms dmrnus. Daarnaast op -tinus: 
crastinus prlstinus dmtinus. 

i) Enkele vr. subst. op -erna: caverna cistema taberna. 
j) Ten slotte de vormingen met -m(e)nodie in het grieks 

rijk vertegenwoordigd zijn in de part. van het type tpspógevo? 
maar waarvan het lat. slechts schaarse resten heeft in woorden 
als fëmina „de zogende”, alumnus „die wordt grootgebracht”, 
columna „die omhoogstreeft”, vortumnus „die zich wendt”. Uiter¬ 
lijke overeenkomst vertonen de vormen op -mnus -mnum, die 
echter wel ontstaan zijn, doordat het suffix -no- achter een 
labiaalst. werd gevoegd: damnum cf. gr. Sara&vY], sommis < 
*sop-nos cf. sopor, scamnum cf. scabellum (I § 142, 2a). 

10. .do-\ 
a) Met dit suffix wordt een vruchtbare groep van adj. op 

-idus gevormd, aanvankelijk steeds naast intrans. verba op -eo, 
waarbij zij de plaats van het ontbrekende part. perf. pass. 
innemen; respectievelijk naast de corresponderende abstracta 
op -or gen. -ons: calidus tepidus tnadidus liquidus üvidus splendidus 
Ixscidus lept dus squalulus avidus timidus. Deze vormingen 21 jn voor¬ 
al geliefd in de hexametrische poëzie, waar ze dan ook vrijer 
d.w.z. van willekeurige subst. worden gevormd: fümtdus bij 

fümus, gelidus bij gelü, herbidus bij herba. 
b) Ook berusten op dit suffix een aantal verbaalafleidingen: 

de gerundia en gerundiva op -ndum en -ndus (cf. §§ 250-254), 
evenals een vijftal vormen op -undus en -endus, die met het oog 
op hun betekenis wel als oorspronkelijke verbaaladjectiva, niet 
als gerundiva op te vatten zijn: labundus „glijdend” orimdus 
„afstammend” roiundus „draaiend” secundus „tweede” volmndus 
„wentelend”. Verder een zestal adj. op -cundus, die een vaardig¬ 
heid of eigenschap aan duiden: facmdus „welbespraakt” (farl), 
fècundus „vruchtbaar” (fctus) ; zo ook ïracundus iücundus rubi- 
cundtts verëcundus. En tenslotte een vrij groot aantal verbaal¬ 
afleidingen op -bundus, een vruchtbare groep grotendeels ogen- 
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bliksvormingen, die wat hun betekenis betreft corresponderen 
met part. praes. of part. fut. act.: lüdibundus „zich aan het spel 
overgevend” moribundus ,,stervend” furibundus „razend” cuncta- 
bundus „aarzelend” contiönabmdus „in het openbaar sprekend” 
saltabmdus „dansend” plorObundus „huilend”. 

11, -to- -ia-: 
a) Dit suffix vormt in de eerste plaats het grote aantal ver- 

baaladj. op -tus en -sus, die zich in het lat. hebben ontwikkeld 
tot part. perf. pass., type dictus. Hiertoe horen ook wel gesub¬ 
stantiveerde ntr. als acctum „azijn” olëtum „stercus humanum” 
bij acêre o/ère. Niet wezenlijk verschillend (cf. type arma: 
armere : armatus) zijn de talrijke denominatieve ad), op -tus in 
de betekenis „voorzien van”, en wel op -atus; barbatus togatus, 
of van niet a-st.: animatus cordatus; verder op -Itus: crmltus, op 
-utus: astatus, op -ötus: aegrötus, op -estus en op -ustus: fünestus 
modestus arbusttts onustus. 

b) Met -tus zijn verder gevormd de ordinalia: quartus 
qulntus sextus, en de pronominale adj. tantus quantus (tarn quam). 

c) Ten slotte vormt dit suffix ntr. op -ctum en -Hut» vooral 
van bomen- en plantennamen ter aanduiding van plaatsen en 
collectieve begrippen. De vormen op -ctum gaan uit van guttu- 
raalst.: salic-tum „wilgenbosje” (salix),frutec-tum „kreupelbos” 
(frutex) en breiden zich dan analogisch uit b.v. in de plur.: 
dxxmecta „kreupelhout” Ixxmecta „doornenbos” virecta „weide”. 
Meer gewoon zijn echter de vormingen op -ctum: arboretum 
„struikgewas” dxxmbtum, jonger en frequenter naast ouder 
dümec'ta, olivctum „olijvenbos” quercctum „eikenbos”. 

12. -ko- -ka- : 
a) Dit suffix levert in het lat. een rijke verscheidenheid van 

vormingen, die echter moeilijk te ordenen zijn. Te noemen 
zijn oude, doch verder onvruchtbare vormingen als ësca vacca 
loens spurcus e.a. Italisch zijn de volkennamen op -cus: 0(p)scï 
Volscï Faliscl. Een gecompliceerde vorm neemt het suffix aan 
in de adj, op -/leus -aticus met de betekenis „levend in” „zich 
bevindend in”: msticus sibaticus Adriaticus. Daarnaast staan 
adj. op -acus: meracus bij merus „zuiver”, op -leus van adverbia 
posficus antlcus van plaats, naast antlqms van tijd; verder 
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atnlcus pudlcus; op -xseus van verba afgeleid: cadxscus mandsxcus, 
b) Het talrijkst zijn echter de vormingen op - ft)cus en wel 

adj., gevormd van willekeurige nominaalst,, vooral ter aan¬ 
duiding van personen: cwicus classicus dominicus Africus Gallicus 
Catnpanieus vtlicus. Vaker ook gesubstantiveerd zoals fabrlca 
canticum. 

13. Vormingen op -ösus. Op deze wijze wordt een aanzienlijk 
aantal denominatieve adj. gevormd met de betekenis „rijk aan” 
„voorzien van”: aestuösus vcntösus förmösus odiösus scelerösus 
perlculösus etc. Van -ion- st. vinden we uitsluitend vormen op 
-iösus, wel naar analogie van de io- st.: religiösus faciiösus; 
förmönsus i.pl.v. förmösus moet wel verklaard worden naar 
analogie van spönsa -us. Een enkele keer worden adj. op -ösus 
gevormd van verbaalst.: labösus bij labor, bibösus bij bibo. De 
vruchtbaarheid van de vormingen op -ösus blijkt wel hieruit, 
dat sommige adj. door middel van dit suffix worden om- 
gevormd; obnoxtösus ëbriösus bellicösus voor obnoxius ebrius 
bellicus. Zo ook bibösus voor bibax. 

Een geheel bevredigende verklaring voor de oorsprong 
dezer vormingen is niet te geven. Mogelijk hebben we oor¬ 
spronkelijk niet te doen met suffixale vormingen maar met 
composita van het type hircösus < *hirco-ods-os bij odös „met 
reuk van bok”. 

III. DE /-STAMMEN 

§ 12. Met het suffix -/- wordt een aantal subst. en adj. van 
de 3. deel. gevormd, waarvan de flexie grotendeels gecombi¬ 
neerd is met die der cons. st. Vandaar dat de groep niet duidelijk 
bepaald is en, althans wat de subst. betreft, geen belangrijke 
plaats in het lat. nominaalsysteem inneemt. Van de andere 
kant zijn echter de adj,-vormingen dezer groep vruchtbaar 
gebleken, niet .alleen die welke net suffix in gecombineerde 
vorm vertonen (adj. op -lis), maar ook die welke met het 
enkelvoudige /-suffix zijn gevormd. 
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Het enkelvoudige /-suffix 

§ 13. 1. Substantiva. 
a) De masc. en fem. eindigen zonder onderscheid op -is: 

flnis axis hostis ignis mensis avis vallis apis. Een beperkt aantal 
eindigt op -s, nadat i door syncope is verdwenen (I § 111, 3a): 
dëns fons frons -dis frons -fis mons pons. De ntr. eindigen op 
-e < -i (I § 109, 1) mare rëte etc, 

b) In vele gevallen wisselen vormen op -is met vormen op 
-ér, waarbij de laatste de oudste schijnen te zijn: aedis en 
aedës, cladis en cladës, nxxbis en nübës, sëdis en scdës, vallis en 
vallés. Vooral bij een aantal diernamen: canis en canés „hond” 
fëlis en fëlés „kat”, mélis en mëlës „marter”, palumbis en 
palumbës „houtduif”, vervis en verrës „mannetjesvarken”, vulpis 
en vulpis „vos”. Wellicht duidden de vormen op -es aanvanke¬ 
lijk het wijfjesdier aan. Op de duur handhaven de vormen op 
-ëx zich niet. De uitgang -is prevaleert, daar deze vorm als 
meer kenmerkend voor de i-st. wordt gevoeld. 

2. Adiectiva. 
a) Naast traditionele /-vormingen als daleis iügis rudis turpis 

en adj. van het type acri- (masc. nom. aar cf. I § 111, 3b), heeft 
het lat. oude u- st. in deze groep overgeheveld; zo brevis gr avis 

levispinguis suavis tennis, cf. gr. (Bpayta Saptk; èXaetc. 
b) Een verdere uitbreiding kreeg deze groep, doordat de 

adjectief-composita, waarvan het tweede lid op een a.- o- of 
//-st. teruggaat, vrijwel steeds met het suffix -/- worden ge¬ 
vormd: imberbis \nfamis bipennis extorris (met klankwisseling 
cf. terra) prödlvis triemis biiugis bicornis. Soms valt een aarzeling 
te constateren, zo tussen inermus en inermis, manitnus en sëntia- 

nimis. 

Gecombineerde /-suffixen 

§ 14. 1.-//-: 
a) Met dit suffix werden van oudsher verbaalabstracta ge¬ 

vormd. In het grieks zijn zij zeer frequent, het lat. heeft er 
echter nog maar schaarse resten van over en wel in die gevallen, 
waarin de relatie met het verbum niet meer wordt gevoeld; is 
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dit wel het geval, dan gebruikt het lat. voor de vorming der 
verb. abstr. het gecompliceerde suffix -tiön- (type ratio), waar¬ 
van het gebruik een zeer grote omvang heeft aangenomen 
(cf. § 17, 2d). De nom. eindigt op -lis: cutis sitis vestis vltis; 
hierbij ook de oude adv. op -tim: affatim partim statim. Of op 
-sis en wel na voorafgaande dentaal (I § 144, la): messis tussis 
cf. meto tundo. Of in een aantal gevallen op -s met syncope van 
i en vereenvoudiging der cons.-groep (I § 111, 3a en § 134, 1), 
doch alleen wanneer de voorafgaande syllabe lang is: ars fors 
gëns méns mors pars sors cos dós. 

b) Naast deze verstarde verbaalafleidingen staat een groep 
denominativa, die wèl produktief is, vooral ter vorming van 
ethnica: Arplnatës Fldënatës Samnltës Veientës e.a. (sing, 
Arplnatis en met syncope Arpïnas) naast appellatieven als 
penatës optim&tës, of nostratis (Pit.), waarbij met syncope nostras, 
zoals ook qnoia.tis.en cuias (I § 113, 3a). 

2. -//-: 

a) Dit suffix wordt in het lat. bijzonder veel gebruikt tot het 
vormen van adj. van het type humilis en similis (naast gr. 
yPu.[iakóq en ó\xak6q met -o-) en met dissimilatie van -lis tot -ris 
(I § 39) alacris en volncris. Ook vormt het een groot aantal 
verbaaladj. op -///>, die vergeleken kunnen worden met de 
vormingen op -ulus (§11, 4c) en die meestal de handeling als 
mogelijk voorstellen: bibilis (naast bibuhis) agilis docilis etc.; en 
indien van part. perf. pass. gevormd, op -tilis en -silis: fictiiis 
flexilis missilis stnictilis textilis e.a. 

b) Een tweede belangrijke groep van verbaaladj. zijn de 
woorden op -bilis en -.bris (de laatste met syncope en dissimi¬ 
latie cf. I § 121 en I § 39), die het lat. in groten getale gevormd 
heeft naast de verbaalnom. op -bulum en ~brum\ soms hebben 
ze instrumentaal-actieve betekenis zoals adixstabilis exörabilis 
flëbilis impetrabilis lamentabilis (b.v. carmen exörabile, vöcës 
fiëbilës); het meest frequent zijn zij echter ter aanduiding van 
een passieve mogelijkheid: amabilis audlbilis flexibilis ignöbilis 
invincibilis möbilis vlsibilis etc. 

c) Naast de verbaalafleidingen staat een belangrijke groep 
van denominativa en wel voornamelijk op -alis bij willekeurige 
stammen: annalis capitalis comitialis lateralis virginalis; met dis- 
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similatie (I § 39) ook op -aris: familiaris mllitaris. Verder ook 
op -Ilis, bij Ast.: aedllis clvllis bostllis, maar ook bij o-st.: erilis 
puenlis servllis. Daarnaast op -ëlis: fidëlis, en op -ü/A; cu(r)rülis 

(naast currllis) tribülis. 

3. Vormingen op -estris en -estis, 
De groep is klein en de vorming is onduidelijk. Uitgangs¬ 

punt is waarschijnlijk terrestris, waarnaar campestris silvestris 
palxutris; anderzijds equestris pedestris. Naar campesiris ook wel 
met dissimilatie agrestts (I § 39), en hiernaar weer caelestis. Bij 
de vormen op -estris ontstaan secundair masc. op -ester: 

terrester silvester e.a. 

4. Vormingen op -ënsis. 
Op deze wijze wordt een groep nominaaladj. gevormd van 

plaatsnamen: Canriënsis Narbönënsis etc.; daarnaast van al¬ 
gemene plaatsaanduidingen: atriënsis castrënsis forensts; van 
beambtennamen (naar atriënsis „huisknecht”): amanuensis 
commenftriênsis e.a. 

IV. DE «-STAMMEN 

§ 15. 1. Het lat. heeft een aantal oude «-st., die de subst. 
vormen welke tot de z.g. 4. deel. horen, b.v. masc.: cnrrus 

laats, fem.: arcus mams, ntr.: genü pecü. 

2. Een gecombineerde vorm van het suffix treffen we aan in 
de masc. verb. abstr. op -tus- en -sus zoals cantus casus cultus 
fluctus fructus rlsus xssus victus. Aanvankelijk was deze groep zeer 
vruchtbaar, doch op de duur werd zij verdrongen door ver¬ 
schillende afleidingen met langere gecombineerde suffixen, 
vooral door de vormingen op -terra (§11, 6b) en op -Ho (§ 17,2d). 
Het type op -tus bleef echter in het verbaalsysteem in gebruik 
als supinum op -turn en op -tïi (-tul), cf. §§ 339-341. 

3. Hiernaast verdient vermelding een groep van denomina- 
tiva en wel ambtsaanduidingen op -atus: magistratus auguratus 
cbnsulatus pontificatus senatus tribxmatus. Uitgangspunt is wel 
magistratus, dat ontstond naast magister en magist(e)rare „een 
bestuursambt uitoefenen” (Paul. Fest. cf. L. pp. 113, 138 en 
139). 
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V. DE ë-STAMMEN 

§ 16. Hiertoe horen de subst. van de 5. deel, en wel de een¬ 
voudige ë-st: rës spes dies; verder een vrij grote groep van 
verb. abstr. op -iës: effigiës : effingo, scabies : scabo,facies : fado, 
species : specio; en andere als aciës glaciës mades prögeniês fabiës 
series. En ten slotte denominativa op -iës, die naast de meer 
verbreide, overeenkomstige vormen op -ia staan en vooral in 
hexametrische poëzie (in nom., acc., abl. sing.) gebruikt 
worden: caesariës intemperiës materies (naast materia) pauper iës e.a. 
Hiernaar werden dan ook wel abstr. op -itia omgevormd tot 
-itiës, zoals düritiës (§ 11, 2c). 

VI. DE CONSONANTSTAMMEN 

§ 17. Deze vormen naast de Ast. substantiva en adjectiva 
van de 3. deel. 
1. r-stammen. 

a) Naast geïsoleerde resten als subst. op -or -öris zoals soror 
ttxor, en verwantschapsnamen op -ter -tris als pater mater frater, 
is vooral van belang de grote groep van nomina agentis op 
-tor -töris en -sor -söris, die als erfgoed van begin af aan aan¬ 
wezig, in het lat. zeer vruchtbaar is gebleken en vooral in het 
laat-lat. tot grote ontplooiing is geraakt. Meestal hebben we te 
doen met afleidingen van verba: dator factor genitor monitor 
dëfënsor tönsor etc.; minder vaak van subst.: ianitor portitor. 
„veerman” en „tollenaar” (bij por tus), senator. Het christelijk 
lat. biedt tal van nieuwvormingen als baptifator blasphëmator 
cooperator fornicator peccator e.a. 

_ b) Naast de masc. op -tor ontstaan fem. op -tr-ï-c-s (-trlx) : 
victrlx genetrlx mereirlx peccatrlx etc. De hele groep levert 
verder adj. op -törius en -trïnus en ntr. op -törium (§ 11, le). 

c) Merkwaardig zijn de ntr. op -rjn~, waarbij als voortzetting 
van een i.e. wisseling de nom. eindigt op -r, terwijl de casus 
obl. -n- hebben b.v. femur feminis „dij” (gen. naast feminis ook 
femoris). Deze wisseling is weer aanleiding tot het ontstaan van 
mengvormen als Her itin-er-is (later iteris), iecur iedn-or-is (ouder 
lecoris). 
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2, Nasaalstammen. 
a) «-stammen. Deze nemen verreweg de belangrijkste plaats 

in onder de cons. st. Zij bevatten masc. en fem. op -o, gen. 
-önis of -inis, waarbij dus de -« in de nom. is weggevallen, en 
ntr. op -en en -men of, met uitbreiding, op -mentum. 

b) Naast oude geïsoleerde vormen als masc. homo macro 
sermo, fem. cardo grando hantndo, ntr. gluten sanguen (naast jonger 
sanguis) unguen (petten is masc.), zijn in de drie genera bepaalde 
groepen tot bijzondere vruchtbaarheid gekomen. 

c) Onder de masc. vinden we een groep van familiaire be¬ 
namingen van individuen of van verzamelingen van indivi¬ 
duen; oorspronkelijk wel naast adj. op -us, die de betreffende 
hoedanigheid algemeen aanduiden; als bijnamen: Cato : catus 
„slim”, Röfo : röfus „rossig”, Varro : virus „krom”, verder 
Capita Fronto Naso e.a.; als appellatieven: bucco „blaaskaak” 
bij bucca „wang”, gulo „lekkerbek” bij gala „slokdarm”, bibo 
„dronkaard”, edo „veelvraat”. Ook op -ia gen. -iönis, wederom 
met dezelfde familiair-kleinerende betekenis: bomuncio „mensje” 
litUrio „schoolmeester” mxxlio „muildierdrijver” senecio „de 
ouwe”. 

d) Onder de fem. wordt de grote groep gevormd door de 
verb, abstr. op -io gen. -iönis: adagio „spreekwoord” bij ad-aio, 
condicio suspicio etc., maar vooral door die op -tio gen. -tiönis en 
op -sio gen. -siönis, waarvan het aantal onbeperkt is en die door 
heel de latiniteit heen de grootste vruchtbaarheid blijven ont¬ 
plooien: captio o ccasio cènsio oratio stdiiio etc. Kleinere, doch 
eveneens vruchtbare groepen zijn de verbaalafleidingen op 
-Ido en -ëdo gen. -inis: cupido dulctdo, de van adj. gevormde abstr. 
op -tüdo gen. -inis: aegritödo turpitödo, en de vormingen op -ügo 
gen. -inis: ferrxxgo „ijzerroest”, op -Igo gen. -inis: röblgo „rood¬ 
heid” „roest”, op -ago gen. -inis, waaronder oude vormingen 
als imago, maar ook jonge als capillago „haargroei” e.a. 

e) De ntr. eindigen van oudsher zowel op -men als op -men- 
turn; -men is echter verstard: agmen carmen crlmen flümen nomen 
namen sèmen tegmen; -mentum daarentegen blijft levend: arga- 
mentum blandlmentum bmolumentum fmdamentum impedlmentum 
monumentum testamentum. Wegens hun minder gewoon karakter 
gebruiken de dichters vaak vormen op -men, waar het proza 
-mentum heeft. 
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f) «/-stammen. Alleen hiems gen. hiernis. Voor -monia en 
-monium cf. § 11, lf. 

3. Dentaalstammen. 
a) Het aantal enkelvoudige dentaalstammen is in het lat. 

beperkt en breidt zich in historische tijd niet meer uit: lapis 
-idis, cassis -idis, nepos -ötis, lac lactis, caeles -itis, mlles -itis. Het 
suffix ~t~ vinden we vooral in composita, waarvan het tweede 
lid een op vocaal eindigende verbaalwortel bevat: comes 
com-i-t-is wt. ei „gaan”, praestes prae-sti-t-is wt. sta „staan”, 
sacerdös sacer-dö-t-is wt. do „geven”. 

b) Vruchtbaar daarentegen zijn de gecombineerde vormen 
van het suffix -t-; in de vorm -nt- treffen we het aan in de part. 
praes. act. van het type leg&ns -entis; in de vorm -tat- in de grote 
groep van abstr, op -tas -tatis ter aanduiding van een eigen¬ 
schap en gevormd van adj., minder vaak van subst. clvitas 
comitas dignitas firmitas pietas paupertas maiestas hêr&ditas virgini- 
tas etc. Parallel hiermede gaan de vormingen op -/ür gen. -tütis, 
die echter op de duur helemaal verdrongen zijn door de vooraf¬ 
gaande en zich niet hebben kunnen doorzetten: iwentüs 
(waarnaast iuventas en iuventd) senectus virtüs scrvltüs. 

4. ^-stammen. 
Het lat, kent een beperkt aantal subst. op -ex of -ix gen. -iets: 

calix cu/ex ïlex pollex silex vertex. Belangrijker zijn de fem. op 
-lx gen. -leis zoals appendix cornlx „kraai” matrix strulx, en 
vooral de groep van vrouwelijke nom. ag. op -trlx naast de 
mannelijke op -tor (cf. § 17, lb). De vruchtbaarste groep zijn 
echter de adj. op -ax, overwegend gevormd van willekeurige 
verba ter aanduiding van sterk geprononceerde eigenschappen: 
audax bibax cupax eclax fugax faliax loquax minax mordax procax 
rapax sagax tenax vorax etc. De adj. op -öx berusten wel op 
oorspronkelijke composita met -öx als tweede lid: atr-Öx 
fer-öx, en zijn voor hun vorming te vergelijken met gr. Po-wtc-k;. 
Verder vclöx celöx „snelzeilend schip” solöx. 

5. /-stammen. 
a) Naast enkele oude geïsoleerde vormen met enkelvoudig 

/-suffix zoals fas flos mas arbös tellos e.a. heeft het lat. twee 
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grotere groepen van x-st.: neutra op -us gen. -erts of -ons; de 
nom. was oorspronkelijk op -<?.r(I § 109, 4c), de gen. op -osis of 
met regelmatige • klankwisseling op -esis (voor -s- < -r- cf. I 
§ 47). Het gaat hier om oude nomina actionis, verbaalaflel- 
dingen, die echter in het lat. geïsoleerd zijn geraakt, zodat het 
verband met het verbum niet meer werd gevoeld en de groep 
haar produktiviteit heeft verloren: decus frlgus genus latus omis 
opuspeetus scelus sldus tempus e.a. Venus hoort oorspronkelijk in 
deze groep als abstr. ongeveer in de betekenis „lieftalligheid”, 
maar is de gewone benaming geworden voor de godin der 
liefde en in het fem. overgegaan; augur bij augeo heeft wel een 
overeenkomstige ontwikkeling gehad, maar werd masc. We 
moeten uitgaan van *augus oorspronkelijk „voorspoed door de 
góden aan een onderneming verleend”, dan „gunstig voor¬ 
teken”, ten slotte „persoon die het voorteken interpreteert”. 
Men vergelijke de adj. venus-tus en augus-tus. Een onderdeel 
vormt de groep, waarbij -esjos- gecombineerd wordt met een 
nasaalsuffix. De betreffende woorden liggen veelal in de religi¬ 
euze of rituele sfeer: pig-nus „pand” fê-nus „rente” faci-nus 
„rituele daad” fn-tius „begrafenis” mn-nus „dienst” vol-nus 
„wbnde”. 

b) Hiernaast staat een groep van mnl. nom. act. op -or gen. 
-öm, ouder -öx gen. -oris (voor korte o cf. 1 § 18, 3; voor -r 
I § 48), die, van oudsher overgeleverd, in het lat. produktief is 
geworden en een vrij grote uitbreiding heeft gekregen. De 
vormen ontwikkelen zich als regel naast intrans. verba van de 
2. conj. en adj. op -idus, dus volgens het type tepor: tepère 
tepidus. Zo ardor horror pallor pavor rubor rigor splendor tenor 
tumor rigor e.a. De dichters zijn vrijer met vormingen van dit 
type vooral voor woorden, die een geluid uitdrukken. Zo 
hebben we naast strldor ook canor crepor fremor plangor sonor. 

c) Adjectiva met x-st. kent het lat. niet. We zien daarentegen 
wel, dat van x-st. herhaaldelijk adj. worden gevormd door 
middel van het suffix -to-: hones-tus modes-tus sceks-tus tempes-tus 
augus-tus fldus-tus (bij foedus) venus-tus etc. Het type van de oude 
adj. met x-st. leeft daarnaast nog voort in de comparativi op 
-tor -itiSy ouder -iös, -ios met gen. -iöris, < -*iÖsis, zoals maior 
maius. 
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COMPOSITIE 

§ 18. Door compositie wordt uit twee elementen, ieder met 
een eigen betekenis, een woord gevormd, waarvan de nieuwe 
betekenis niet samenvalt met de som van de betekenissen der 
samenstellende delen, doch integendeel als regel een vrij sterke 
afwijking of beperking vertoont ten opzichte van de zelf¬ 
standige betekenissen dezer samenstellende delen. Daarnaast 
ondergaan de samenstellende delen ook een verandering in hun 
uitwendige vorm. Op deze wijze ontstaan, uit bestaande ele¬ 
menten, nieuwe woorden, die zich vervolgens zelfstandig ver¬ 
der gaan ontwikkelen. 

§ 19. Van de eigenlijke composita dient men te onder¬ 
scheiden de oneigenlijke composita of samenvoegingen, die 
ontstaan, doordat twee herhaaldelijk naast elkaar gebruikte 
woorden tezamen de waarde van een formulaire uitdrukking 
krijgen. De delen behouden hierbij een betrekkelijke zelfstan¬ 
digheid: rcs püblica-y senfons cönsultum, trèsvirl. Wanneer het 
gevoel, voor de zelfstandigheid der delen verloren gaat, zijn 
deze uitdrukkingen op weg gewone composita te worden; zo 
holus-forl als gen. van bolus forum (bij Pit. Ps. 814 nog atrum 
bolus'), triumvir als sing, uit de herhaaldelijk gebruikte gen. plur. 
trium virum. Het onderscheid met de eigenlijke composita be¬ 
staat vooral hierin, dat deze samenvoegingen steeds weer 
spontaan en zonder bepaald model kunnen ontstaan. 

§ 20. Onder de eigenlijke composita zijn de eenvoudigste 
de z.g. copulatieve composita, waarbij de betekenissen der af¬ 
zonderlijke delen zonder meer worden samengevoegd: duo- 
decim „twee en tien” of „twaalf”; en verder de iteratieve com¬ 
posita, die door herhaling van het woord en daarmee gepaard 
gaande intensivering van de betekenis worden gekenmerkt; 
zo b.v. de pronomina quisquis xëxë of onomatopoëtische vor¬ 
mingen als murmur. 

§ 21. De grootste groep wordt echter gevormd door die 
gevallen, waarbij er tussen de samenstellende delen een af¬ 
hankelijkheidsverhouding bestaat, hetzij van verbum tot gere- 
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geerd nomen: flexanimus „die het hart roert”, particeps „die 
deel heeft”, hetzij van attribuut, appositie of andere bepaling 
ten opzichte van het nomen: sinciput < sem(i)caput (I § 21, la) 
„halfhopfd” „hersenen”, sollicitus „geheel in beweging”, Inftos 
„niet sprekend”. 

§ 22. Bij de laatste voorbeelden is de betekenis van het 
compositum min of meer een direct resultaat van de combinatie 
der betekenissen van de samenstellende delen. Men spreekt 
hier van directe composita in tegenstelling tot de indirecte 
composita, waarbij de betekenisinhoud van het compositum als 
attribuut op een buiten de samenstellende delen staand begrip 
wordt toegepast, en wel als regel om een possessieve verhouding 
aan te duiden: ünoculus „met één oog” magnammus „groot¬ 
moedig” anguimanus „met slangen als handen”. Deze groep is 
vooral vertegenwoordigd in de dichtertaal en steunt veelal op 
griekse voorbeelden. Met een term, aan de indische grammatica 
ontleend, spreekt men hier van -bahuvrïhi composita, 

§ 23. Wat de wijze van vorming betreft, overheersen in het 
lat. de composita waarvan het eerste lid bestaat uit een on¬ 
veranderlijk praefix of een z.g, praepositie, terwijl het tweede 
lid een geflecteerde stam is: impos vtsmus i'eprobus praecforus 
pertttagttus cönservus afflnis exlëx cönsors cic.Méns. Frequent zijn 
eveneens vormingen met een attributief telwoord in net eerste 
lid: biiugus sëmifer „halfwild” quadrupts ünivira. 

§ 24. Berust het eerste lid op een geflecteerde vorm, dan 
wordt de blote stam gebruikt zonder toevoeging van uit¬ 
gangen: parti-ceps mxxs-cipula iü-dex (< *jüs~dex cf. I § 144, 2a). 
Ten gevolge van de normale verzwakking van korte vocalen in 
onbetoonde middensyllaben (I § 115 en § 116) wordt de o der 
tf-st. in deze positie tot i; dezelfde behandeling ondergaan ook 
(hoewel men dit hier a prioiï met het oog op de lange quantiteit 
der stamvocaal niet zou verwachten) de a-st., terwijl deze i 
klankwettig eveneens optreedt bij de ?~st. en #-st. Zo werd de 
/ tot normale compositievocaal in het lat. met als variant vóór 
labialen u; locn-plzs en vóór re: lëge-rupa (I § 115, 3 en 4), 
Behalve bij de vocaalstammen treedt deze i analogisch ook op 
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bij de consonantstammen. Zo hebben we dus, onafhankelijk 
van de aard van de stam: agri-cola tubi-cen ponti-fex en pontu-fex 
corni-ger carni-vorus öpi-parus etc.; o als compositievocaal treedt 
daarentegen alleen op onder griekse invloed: Pnmo-genia mro- 
biba (naast multi-bibd). Begint het tweede lid met vocaal, dan 
wordt, indien het eerste lid meerlettergrepig is, de stamvocaal 
op het einde van het eerste lid als regel onderdrukt: sicc-oculus 
magn-animm. Bij ü'-st, blijft cle i echter behouden: sëm-erms. 
Steeds is dit het geval, wanneer het eerste lid éénlettergrepig 
is: bi-ennis tri~ennis. 

§ 25. Onder de composita waarvan beide leden op een 
enecteerde stam teruggaan, zijn zowel in proza als in poëzie 
et meest gebruikelijk de vormingen met een verbaalstam in 

het tweede lid: parti-ceps arti-fex anti-stes agri-cola armi-ger 
puer-pera. In de dichtertaal, althans bij Ennius en in navolging 
van hem bij Lucretius, onderging dit type een uitbreiding door 
de vormingen met participia praesentia: arqui-tenëns belli-pottns 
stmd-loquëns veli-voBjis. 

§ 26. Zeldzaam zijn de vormingen met een verbaalstam in 
het eerste lid van het type hmdi-caius „tafelprijzer” vinci-pës. 
Uitgesproken poëtisch en niet zeer frequent zijn de gevallen, 
waarin zowel het eerste als het tweede lid uit een verbaal¬ 
stam bestaan: terri-ficus horri-ficus fabi-ficus horri-sonus perterri- 
crepus. 

§ 27. Bij de composita die uit twee nominaalstammen 
bestaan, zijn de meest gebruikelijke die, waarbij een substan- 
tivum gedetermineerd wordt door een attributief telwoord of 
adjectivum: prlmi-pUus tri-für „drievoudige dief” mlri-modls 
„op wonderlijke manier” grand-aevus magn-animus. Veel zeld¬ 
zamer zijn de gevallen, waarin een subst. wordt gedetermi¬ 
neerd door een nomen, dat syntactisch de functie van een 
genitivus representeert: armi-custös „wapenbewaarder”, imbri- 
citor „regenmaker” auri-comus „met haren van goud”, nocti- 
color „met de kleur van de nacht”. 

§ 28. Over het algemeen vormt het lat. veel minder makke¬ 
lijk composita dan het grieks. Quintilianus besluit 2ijn be- 
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schouwingen over dit onderwerp dan ook met de woorden — 
res tota magis graecos decet, nobis minus succedit „de hele zaak past 
meer bij de grieken, ons gaat zij minder goed af” (I 5, 70). 
Eerst de kennismaking met de griekse poëzie bracht de 
romeinse dichters ertoe naar het voorbeeld van het grieks het 
procédé meer toe te passen, om daardoor het poëtisch coloriet 
van hun taal te verhogen. Het is dan ook vooral in de dichter¬ 
taal dat we in het latijn de composita moeten zoeken. Op¬ 
merking verdient in dit verband nog, dat de samengestelde 
eigennamen, die we in andere indo-europese talen en met name 
in het grieks als normale vormen aantreffen, in het lat. ver¬ 
vangen zijn door suffixale vormingen op -ius van het type 
Lücius (§ 11, 2a), 

NOMEN 

DE FLEXIE DER NOMINA 

algemene begrippen 

Numerus, genus, casus 

§ 29. De uitgangen, welke door het taalbewustzijn als af¬ 
zonderlijke elementen in oppositie tot de woordstam worden 
gevoeld (§ 1), brengen bij de nomina tot uitdrukking de nume¬ 
rus, het genus en de casus. 

Numerus 

§ 30. Numeri kent het lat. zowel bij nomina als bij verba 
twee: de singularis en de pluralis. De dualis is, zoals in andere 
i.e. talen, aanvankelijk aanwezig geweest, doch ging reeds in 
prehistorische tijd verloren. Resten zijn de telwoorden duo 
met gen. dat. duöbus, acc. duo (later door inschakeling in het 
paradigma van de pluralis duös), verder ambo amböbus ambo 
(later ambos) en de onverbogen vormen octö en vl-gintl. 

Genus 

§ 31. Het lat. onderscheidt bij de nomina het genus mascu¬ 
linum, femininum en neutrum. Voor het taalgevoel staan deze 
genera op één lijn en daarom worden ze ook hier naast elkaar 
behandeld, hoewel ze door geheel uiteenlopende morfo¬ 
logische middelen, die niet in een systeem zijn onder te brengen, 
worden gekenmerkt. 

§ 32. Door flexieuitgangen wordt eigenlijk alleen het neu¬ 
trum tegenover het masculinum-femimnum gekenmerkt. De 
tegenstelling tussen masculinum en femininum onderling daar¬ 
entegen berust, voor zover zij in de vorm der woorden tot 
uitdrukking komt, öp een onderscheid in stamvorming. Bij de 
substantiva blijkt het geslacht overigens consequent alleen 
hieruit, dat het toegevoegde adjectivum of pronomen een z.g. 
mannelijke, vrouwelijke of onzijdige vorm vertoont. Bij de 
adjectiva en pronomina is de genus-onderscheiding in de vorm 
der woorden namelijk aanmerkelijk meer systematisch door¬ 
gevoerd dan bij de substantiva. 
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§ 33. Het neutrum wordt in de singularis van de adjectiva 
der ö-st. gekenmerkt door de aanwezigheid van de uitgang -m 
in nom. voc. en acc., tegenover -s in de nom. van het masc.: dus 
nopo-m tegenover novo-s. Bi] de /~st. is het kenmerk van het ntr. 
de afwezigheid van de uitgang -s: suave ntr. tegenover simn-s 
masc.-fem. In de plur. is het kenmerk van het ntr. steeds de 
uitgang -a tegenover verschillende andere uitgangen bij masc. ; 
en fem.: nova naast mvl en novaey suavi-a naast suaves. Bij de \ 
substantiva keren dezelfde kenmerken terug: övo-m ntr. naast j 
servo-s masc., mare ntr. naast clvi-s masc.; in de plur. ova maria 
naast servl cïvës. Het systeem wordt echter weer doorbroken bij 
de adj. waarvan de stam eindigt op een consonant zoals feröx 
(feröe-s) fëltx temx dms, en bij de part. praes. van het type i 
Jegens> waar de uitgang -s, die overigens kenmerkend is voor 
het masc.-fem,, ook in de nom. voc. acc. van het ntr. is door¬ 
gevoerd. 

§ 34. In tegenstelling tot het ntr. worden masc. en fem. i 
onderling niet onderscheiden door verschillende uitgangen, j 
maar door verschillende stamvormen. Bij een grote groep van j 
adjectiva staat naast een ö-st.. voor het masc. en ntr. regelmatig 
een a-st. voor het fem.: nova : novo-s novo-m. Eveneens is bij de 
meeste pronomina de a-st. kenmerkend voor het fem. b.v. j 
tua : tuo-s tuo-m, illa : We illud. Bij een andere groep van adj. is, \ 
zij het ten gevolge van een secundaire ontwikkeling (I § 111, 3b), 1 
het /-suffix kenmerkend geworden voor het fem. Dit is het 
geval bij de adj. van het type fem. aerts tegenover masc. aeer, 
ntr. a ere. 

§ 35.. Analogisch zien we nu, dat ook bij de substantiva de ; J 
ö-st. de tendentie vertonen, om zich te beperken tot masc. en j 
ntr., hoewel het lat. toch een gering aantal vrouwelijke ö-st. 
heeft, terwijl anderzijds de a-st. vrijwel uitsluitend, hoewel 
wederom niet zonder uitzonderingen, fem. zijn (§ 10, 1). Op 
dezelfde wijze kenmerkt in bepaalde gevallen het /-suffix 
vrouwelijke subst. naast anders gevormde mannelijke; zo in 
de grote groep der nom. ag. op -trlx: victrlx tegenover victor 
(§ 17, lb). 
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§ 36. Afgezien hiervan is in de wijze van vorming der 
mannelijke en vrouwelijke substantiva geen systeem te her¬ 
kennen. Bij natuurlijke paren wordt het fem. tegenover het 
masc. soms gekenmerkt door heteronymie b.v. pater : mater 
frater : soror; of door afleiding nepos „kleinzoon” : neptis 
„kleindochter , pusr . puellci; rëx : rcginay of door toevoeging 
van een pronominale aanduiding haec agnus, meapuer etc. 

§ 37. De tegenstelling tussen masc. en fem. blijkt, met name 
ten gevolge van de steun die zij ontvangt van de zijde van de 
fem. adjectief- en pronominaalvormen op -a, meer levenskracht 
te bezitten dan die tussen masc.-fem. enerzijds en ntr. ander¬ 
zijds. Het ntr. verliest vooral in de keizertijd terrein tegenover 
het masc. als gevolg van de zwakke uitspraak der eindconso¬ 
nanten, waardoor de vormen op -urn niet meer duidelijk van 
die op -us worden onderscheiden, zodat we ook in de geschre¬ 
ven bronnen vormen aantreffen als fUtus vlnus caelus. Ook door 
het fem. wordt het ntr. verdrongen, doordat de collectieve 
ntr. plur. op -a niet meer duidelijk onderscheiden worden van 
de abstracte fem. sing, op -a; zo werden in het laat-lat. fotia 
gaudia e.a. als fem. sing. behandeld; cf. £'ufmille jok. In de rom, 
talen is het ntr. ten slotte geheel verdwenen.. 

Casus 

§ 38. Het lat. kent nog zes naamvallen: nominativus voca- 
tivus accusativus genitivus dativus ablativus. In de sing. 
worden deze zes naamvallen formeel regelmatig onderscheiden, 
de yocativus echter heeft alleen een eigen vorm in de c-decl.: 
domne. De ablativus heeft ook de functies van de oude locativus 
en instrumentalis in zich opgenomen. Van de locativus zijn 
formeel niet meer dan resten over in vormen als do ml „thuis” 
e.a. In de pluralis vallen dativus en ablativus naar de vorm 
steeds samen. Bij de neutra vallen zowel in singularis als in 
pluralis nominativus accusativus en vocativus samen. 

§ 39. Dit casussysteem kan zich in de geschiedenis van het 
latijn niet handhaven. In de keizertijd komt steeds meer de 
tendentie naar voren, om door middel van praeposities de 
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functies der casus te onderstrepen en te preciseren. Vanouds 
waren de praeposities veelal in gebruik bij de z,g. locale casus, 
d.w.z. bij de ablativus en bij de accusativus van doel en rich¬ 
ting; nu gaat dit gebruik zich echter ook steeds meer uit¬ 
strekken tot de andere, de z.g. grammaticale casus, vooral tot 
de genitivus en dativus. Dit leidt ertoe, dat de casus vormen 
zelf aan belang verliezen, en loopt ten slotte uit op het verdwij¬ 
nen dezer vormen, zodat tegen de tijd waarop zich de overgang 
van het latijn in de romaanse talen voltrekt, er van de oor¬ 
spronkelijke zes nog slechts twee casus over waren. 

De rol der ablautverschijnselen 

§ 40. De ablautverschijnselen, die in het indo-europees 
naast en met de uitgangen voor het flexiesysteem der nomina 
van wezenlijk belang waren, spelen in de latijnse flexie geen 
rol meer. Wel zijn er van de oorspronkelijke toestand nog 
onsamenhangende relicten over, maar voor het taalbewustzijn 
hebben deze resten hun waarde verloren. Factoren die tot de 
afbraak van het ablautsysteem geleid hebben, zijn ongetwijfeld 
de vaste plaats van het woordaccent (I § 103), dat, gebonden 
aan de tweede of derde lettergreep van achteren, een ablaut¬ 
systeem, dat noodzakelijk een vrij en wisselend woordaccent 
vereist, onmogelijk maakt; en verder de verregaande neutra¬ 
lisatie der korte vocalen in middensyllaben (I §§ 113-118), 
waardoor b.v. in alle casus obliqui zonder onderscheid de o van 
een woord als homo gen. hominis als i wordt gerealiseerd, de 
ofe van genus (< * genos) gen. generis anderzijds vóór r als e be¬ 
houden blijft, en de i van cinis gen. cineris vóór r als e wordt 
gesproken. 

§ 41. De overblijfsels van het oude ablautsysteem consta¬ 
teren we b.v. nog in het vocalisme van de flexiesyllabe der 
vocaalstammen. Zo wisselen bij de <?-st. o en e b.v. in de nom. 
sing. serves en in de voc. serve; ö en ë in de abl. sing. locöfd) en 
de adverbiaalvormen als rlctl(d) ; bij de /-st. weerspiegelt zich 
de oorspronkelijke wisseling van de suffixvormen ijej in de 
tegenstelling nom. sing. clvis en nom. plur. clvls^ < *dv-ej-ês; 
bij de thst. zien we een rest van de wisseling ujov in vormen als 
nom. sing. mams naast gen. sing. manxxs < *man-ov-s. 
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§ 42. Bij de consonantstammen treden de wisselingen niet 
op in de flexiesyllaben, maar in de syllaben onmiddellijk vóór 
de flexie-uitgangen; hierbij ontwikkelt het lat. de tendentie, om 
de nom. in tegenstelling te plaatsen tot de casus obliqui: pater 
naast putris putrem putris patrum ; pis naast pedis pedem pedis 
pedum ; (sö.1 naast salis etc. fpar naast paris etc.) genus naast generis 
genera generum; caro naast carnis carnem carnls carnum etc. 

§ 43. Dit alles zijn echter niet meer dan relicten, die voor de 
structuur van het lat. flexiesysteem waardeloos zijn. Het lat. 
streeft ernaar de naamvallen van elkaar te onderscheiden uit¬ 
sluitend door het gebruik van verschillende uitgangen. Nor¬ 
maal is een regelmatig paradigma als: n&tio nktiönis nütiönem 
nationès nationum; uitzonderingen daarentegen zijn wisselingen 
als Amo Anilnis en Nlrio Nlrilnis, die wel op een dialectische 
invloed berusten. Ook de gevallen van heterocüsie als iter 
itineris itinera,femur femïnis femina> vis vlres (bij Lucr. nog nom. 
en acc. plur. vis), senex sems senem senls e.a., waarbij de nom. 
sing. en de casus obl. - gedeeltelijk - met verschillend suffix 
worden gevormd, behoren tot de uitzonderingen en hebben 
geen invloed op het algemene beeld van de flexie. 

De declinaties 

§ 44. De naamvalsuitgangen zijn dus voor het lat. flexie¬ 
systeem, met uitsluiting van de ablautverschijnselen, de ken¬ 
merkende elementen. Men zou derhalve kunnen verwachten, 
dat een overzicht van de nominale flexievormen uit zou dienen 
te gaan van de verhoudingen tussen de verschillende flexie- 
uitgangen. Nu is echter de grens tussen stam en uitgang in de 
vorm der woorden niet steeds even duidelijk waarneembaar. 
Het minst duidelijk is deze grens bij de vocaalst., doordat hier 
herhaaldelijk contracties zijn opgetreden van de stamvocaal en 
de vocaal waarmee de uitgang begon; zo b.v. in de dat. sing. 
der (7-st, servö < *servöi < *servo~ei (cf. Numasioi CIL D 3), in 
de gen. sing, der a-st. rosae < rosH-ï, of in de nom. plur. der 
/'-st. avis < *clvej~es. Vandaar dat door het taalbewustzijn in 
menig geval de stamvocaal als uitgang of als een deel van de 
uitgang wordt gevoeld. Hierdoor wordt verklaard de indeling 

29 



NOMEN 

in vijf declinaties, die, reeds door de romeinse grammatici op¬ 
gesteld, in wezen gebaseerd is op de verschillen van stamvocaal 
en die slechts accidenteel rekening houdt met de verschillen 
van uitgang. Ofschoon deze indeling niet op een helder en een¬ 
vormig princiep berust, is zij toch met het oog op een over¬ 
zichtelijke ordening der historisch gegeven taalfeiten zeer be¬ 
vredigend te achten. Wij onderscheiden dus overeenkomstig 
de traditie: 1. de a-decl. 2. de o-decl. 3. de /- en consonant deel. 
4. de «-deel. 5. de ë-decl. We zullen nu eerst in het algemeen en, 
voor zover nodig, in hun onderlinge verhouding de .verschil¬ 
lende in gebruik zijnde naamvalsuitgangen achtereenvolgens 
van singularis en pluralis in de verschillende declinaties behan¬ 
delen en vervolgens de paradigma’s der afzonderlijke declinaties 
beschouwen. 

t)E FLEXÏE-UITGANGEN 

I. Singularis 

Nominativus 

§ 45. Een onderscheid dient gemaakt tussen masculina- 
feminina enerzijds en neutra anderzijds. 

De masc.-fem. vertonen deels sigmatische deels asigmatische 
vorming. Sigmatisch zijn alle vocaalst. behalve de a-st.: 
Dimio-s equo-s igni-s vultu-s rë-s. Verder onder de cons. st. de 
mutae-st., waarbij -x < -cs of -gs en -r vaak < -is of -ds (I § 134, 
1): rèx ops novitks dëns ferëns. Asigmatisch zijn steeds de r- l- en 
«-st.: pater auctor exul vigil ra/ homo legio filmen pecten. Daar het 
lat. vóór -/ en -r in eindpositie, behalve in éénlettergrepige 
woorden als söl, alleen maar korte vocalen kent (I § 18, 3), is er 
bij deze Woorden herhaaldelijk een tegenstelling in quantiteit 
der stamsyllabe in de nom. en in de casus obl.: auctor auctöris, 
soror soröris, animal animalis. Twee eenlettergrepige /-st. hebben 
in de nom. lange, doch in de casus obl. korte vocaal: ra/ enpör 
naast salis en paris (cf. pis pedis). De stammen op -ö«- missen 
in de nom. van de aanvang af hun -n en hebben op de duur 
hun -5- verkort (I § 18, 7), zodat ook hier dezelfde quantiteits- 
oppositie optreedt: legio legiönis, Varro Varrönis (daarnaast 
-o -inis cf. § 17, 2a). Verder zijn ook steeds asigmatisch de a-st.: 
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rosa minsa nauta poeta. Vergelijking met andere italische talen 
b.v. osc. vin (met 5 = a) en met het grxeks (yópa) leert, dat 
de a oorspronkelijk lang was. In historische tijd is zij echter 
steeds kort. We kunnen aannemen, dat de verkorting is uit¬ 
gegaan van jambische woorden als toga via nova (I § 18, 6) en 
zich vervolgens tot niet-jambische woorden heeft uitgebreid. 
Het proces zal in de hand gewerkt zijn door -am van de acc. 
sing., waarbij a uit a verkort was vóór -m, en door de vor¬ 
mingen op -ia, die vanouds -a hadden, zoals audkcia (cf. gr. 
ak/]Osia). In historische tijd wordt de -a van nom. rosa als 
flexieteken gevoeld tegenover de -a van abl. ma. Geïsoleerd 
staan twee nom. op -as (waarbij de quantiteit van de a niet 
vaststaat) van mnl. a-st., die ons zijn overgeleverd door Paulus- 
Festus: pkricldas en hosticapas (cf. L. p. 247, 24 en p. 91). 

§ 46. De neutra hebben een zelfde vorm voor de nom., de 
acc. en de voc. In de regel is dit de zuivere vorm van'de stam, 
met die wijzigingen, welke het woordeinde normaal meebrengt: 
mare < *mari (I § 109, 1), opus < opos (zo CIL I2 546; cf. 
I § 109,4c), lac < lact (I § 139, 5), lupknar < *lupm%re (I § 111,1c) 
etc. De ntr. «-st. hebben echter -G:genG coma ; een bevredigende 
verklaring van deze typisch latijnse eigenaardigheid is niet te 
geven; in het gr. hebben we -ü: yóvu (jtiüu etc. 

§ 47. Merkwaardig is verder, dat bij de adj. met cons.st. de 
-s van het masc.-fem. ook in het ntr. is doorgevoerd: audkx 
duplex fëllx; zo ook bij de part. praes. met stam op -nt-: ferëns. 
De o-st. hebben van ouds de uitgang -m .* pöcolo-m döno-m 
jonger pöculu-m dönu-tn. 

Vocativus 

§ 48. Syntactisch is de vocativus geen normale casus, daar 
hij de aangesproken persoon of zaak zelfstandig in de zin plaatst. 
Vandaar, dat hij formeel niet gekenmerkt wordt door een 
bepaalde uitgang, maar dat eenvoudig de blote stam wordt 
genomen. Duidelijk is dit het geval bij de o-st.: clomine amice 
(met tf-vocalisme van de stamvocaal). In alle andere gevallen 
valt de voc. samen met de nom. Dit leidt ertoe, dat deze zelfde 
tendentie ook gaat doorwerken bij de o-st. De -ro-st. hebben de 
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voc. evenals de nom. op -er en -ir: faber vir, Plautus heeft nog 
puere, sinds Terentius wordt evenwel puer uitsluitend gebruike¬ 
lijk. Ook bij de gewone o-st. wordt de voc. bij gelegenheid niet 
onderscheiden van de notn. Zo hebben we steeds (ö) deus, 
maar daarnaast soms ook oculus meus (Pit. Pers 765) of mi Gd, 
meus aselhis iucmdissimus (Augustus bij Gellius N. A. XV 7, 3), 
vos, o Pompilius sanguis (Hor, A.P. 292). In de beide laatste ge¬ 
vallen hebben we te doen met een bijstelling bij een vocativus. 

§ 49. De voc. ml in mate ml offlll ml wordt gedoeld als voc. 
bij meus, maar is eigenlijk een gecontraheerde dativus = tnihi. 
Deselfde vorm zou dus ook voor het fejn. en voor de plur. 
gebruikt moeten worden. In overeenstemming met het para¬ 
digma is ml hier echter vervangen door meet en mei. Daarnaast 
hield ml echter nog een meer algemene waarde en komt het ook 
voor bij andere woorden dan flll, zoals blijkt uit gebruiks¬ 
wijzen als: mi soror, mi conirnx bij Apuleius, en'mï studiosus bij 
Nigidius Figulus (Gellius N. A. XIII 26, 4). 

Accusativus 

' § 50. De uitgang is steeds -m. Bij de voc.st. wordt -m een¬ 
voudig achter de stamvocaal gevoegd, die naar de algemene 
regel (I § 18, 3) vóór deze -m in eindpositie steeds kort wordt 
gesproken: rosa-m < *rosa-m, equo-m (later -urn) turrt-m manu-m 
vi-m die-m < *diè-m. Bij de uitgang -im van de /-st. vertoont i 
krachtens de algemene gedragingen van i in gesloten eind¬ 
syllaben de neiging om over te gaan in e: tmem (I § 109, 2a). 
Achter cons.st. heeft de -m sonanüsche waarde en wordt zij 
gesproken als -em: 'homin-em patr-em duc-em dent-em. 

Genitivus 

§51. De genitivus-uitgang vertoont een dubbel type. Het 
ene type komt voor in de 3. en 4. deck, het andere in de 1., 2. 
en 5. deel. 

1. Het type op -s. In de 3. en 4. deel. hebben we de uit¬ 
gangen -os -es -s, die een normale ablautserie vormen. Als 
jongere en algemeen gebruikelijke vormen heeft het lat. -us en 
-is i. pl. v. -os en -es (I §■ 109, 2b en 4c). -osf-us vinden we tot het 
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einde van de republiek bij cons.st. doch alleen op inscr. en 
meestal buiten Rome; het is dus niet de urbane en algemeen 
gebruikelijke uitgang, -os komt volgens de gangbare regel 
(I § 109, 4c) alleen voor na voorafgaande u of v: Diovos (CIL 
I2 360), Cererus (ibid. 677), Venerus (ibid. 675; 1541; 2297), 
nomtnus (S.C. Bacch. 7). Analogisch ook bij /-st. partus (CIL 
12 582, 12) en bij u-st. senktuos (b.v. S.C. Bacch. 8). Normaal 
daarentegen is in de 3. deck -esf-is, zowel bij de cons.st. als bij 
de /-st., bij de laatste analogisch naar de cons.st. in plaats van 
het te verwachten -eisj-ïs met voltrap van het suffix, zoals in 
osc. aeteis = „partis”. Het oudere -es nog slechts in inscr. 
Apolones (CIL P 37), Vener es (ibid. 451), Sa/utes (ibid. 450). -is 
is normaal: rëg-ispatr-is bomin-is; ook bij /-st, turris ovis mentis; 
soms ook analogisch in de 4. deel. sem.tuis socruis. Daarnaast is -s 
echter de gewone uitgang in de 4. deck: manxxs < *manou-s 
met voltrap van de stamvoc., zoals in osc. castrous en archa¬ 
ïserend senatous sententiad (CIL 122197). Ook de «-neutra hebben 
normaal üs: genus cornus. De latere schrijfwijze met -uus bij 
woorden van de 4. deck b.v. conventuus is niet anders dan een 
door de grammatici ingevoerde orthografische variant. 

§ 52. 2. Het type op -I. Dit is uitgegaan van de <?-st., die 
reeds in de oudste inscr. de gen. op -I hebben, steeds aldus 
geschreven, zodat we zeker van den beginne af aan met een 
lange monoftong te doen hebben en niet met een ontwikke¬ 
ling uit oorspronkelijke diftong, zoals b.v. het geval is in de 
nom. plur. der o-st. Zo hebben we in het S.C. Bacch. de gen. 
Latlnl urb&nï sacrl naast nom. plur. foideratei oinovorsei etc. Be¬ 
halve in het latijn vinden we deze uitgang -1 uitsluitend in het 
celtisch. 

§ 53. Uitgegaan van de <?-st. is dit type op -/ ook door¬ 
gedrongen in de a-st., die oorspronkelijk -ar hadden, dat we bij 
oudere dichters vinden in vormen als LAtönas ëseös terras en dat 
is blijven voortleven in de vaste formule pater families. Normaal 
is echter de gen. op -ae < tweelettergrepig -ai, dat we lezen in 
inscr. b.v. Duellonai (S.C. Bacch. 2) en in de taal der dichters 
vanaf Ennius tot Vergilius, vooral op het einde der verzen, 
zodat duidelijk is, dat de vormen door hen als archaïsmen 
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worden gevoeld: terrüï frügiferöl is een bekend verseinde van 
Ennius, De verdringing van -ar door -al zal, uitgaande van de 
tf-decl., wellicht het eerst plaats gehad hebben bij masc. als 
agricola poeta en vervolgens ook doorgedrongen zijn bij de 
feminina. Een contaminatie van -ar en -ae vinden we op popu¬ 
laire inscr. in vormen als Aquilliaes (CIL 121249), Valeriaes 
(III 2583) e.a. 

§ 54. Ook in de 5. deel. is het type op -i dóórgedrongen. 
Het oudste zijn ook hier wel de vormen op -ëï zoals rei dillfidëï 
bij Plautus. Daarnaast heeft Pit. echter ook -ëx in rei en één¬ 
lettergrepig -ei in een derde variant rei. Éénlettergrepig -ei 
wordt dan in de omgangstaal van de republik. tijd gewoon, 
zoals zich o.m. uit in de schrijfwijzen -1 en -ë: fidi dië luxurii e.a. 
De regel der grammatici, dat -ei gesproken werd na cons. zoals 
in rei, en -ëï na i zoals in diëï, is een schoolregel, gebaseerd op het 
gebruik van het drielettergrepige diëi, zoals dit behalve bij 
Plautus uitsluitend voorkomt in de hogere dichtertaal en wel 
op het einde van de hexameter vanaf Ennius tot Manilius. 
Onder invloed van het taalgebruik van Vergihus werd deze 
wijze van uitspraak in de school tot norm verheven, maar ze is 
wel nooit in de omgangstaal doorgedrongen; hier bleef men 
steeds eenlettergrepig -ei spreken. 

§ 55. Een enkele maal komt een gen. op -ër voor b.v. rabiês 
bij Lucr. IV 1083, wel naar analogie van oude gen. op -as der 
a-st. 

§ 56. Analogisch wordt -i ook aangetroffen bij #-st. en wel 
vooral in het oud-lat. bij nomina op -tus: exercitï quaestï tumulii 
setmti. 

Dativus 

§ 57. De kenmerkende uitgang van de dativus is -ï. Het 
duidelijkst verschijnt hij in de cons.st. homn-ï reg-i ped-u Deze 
-i berust op ouder -ei, zoals blijkt uit een vrij groot aantal 
vormen op oudere inscr. b.v. ïovei virtutei e.a. (het oscisch ver¬ 
toont dezelfde vorm cf. Dmvel = „lovi”). Daarnaast treffen we 
op inscr. vormen aan op -ë, dat we wel moeten zien als een 
overgangsfase tussen -ei en -ï. In één inscr. vinden we de drie 
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vormen naast elkaar: Imone Seispiiei Matri (CIL 121430). In de 
orthografie van enkele vaste formules blijft de -e gehand¬ 
haafd ook in de klassieke tijd: duomvir mrë dïcmdö „tweeman 
voor het spreken van recht , mrë emiï studëre,, zich toeleggen 
op de studie van het ius civile”. De /-st. hebben dezelfde uit¬ 
gang, waarbij de i van de stam en de ï van de uitgang echter 
zijn samengevallen: civl mentl turri. Eveneens de //-st.: senütu-1; 
inscr. bieden ook hier wederom de oude vormen op -ei: Senatuei 
(CIL I2586, 12). Opmerkelijk zijn dat. op -ü, die bij sommige 
schrijvers, vooral bij dactylische dichters voorkomen. Zo 
noemt Gellius (N.A. IV 16, 6 w.) o.a. uit Lucilius victu en anu, 
uit Vergilius aspectu en concubitu. We hebben hier wel te doen 
met analogievormingen naar de z-st. en de 0-st.: victus vlctü 
zoals piscis pisci of servos servo. Dat de dat. op -ü bij de ntr. thuis 
zou horen (cf. Charisius I 31, 6 K) is een schoolregel, die niet 
met de feiten overeenkomt. 

§ 58. Bij de a- o- en ë-st. is de uitgang -eijï niet zuiver be¬ 
waard, daar hij met de stamvocaal verschillende verbindingen 
heeft aangegaan. Het merkwaardigste is de uitgang der o-st., 
waar zich uit -o-i > -öi (cf. gr. Xóxcp), dat de overlevering 
overigens niet kent, als normale uitgang -ö heeft ontwikkeld: 
lupö domino. Daarnaast vermeldt Marius Victorinus (VI 12, 1 
en 17, 20 K.) - wegens de late datum en het gebrek aan verdere 
testimonia geen al te geloofwaardig getuigenis - de oude vorm 
populoi Romanoi, en heeft onze oudste, niet stad-romeinse inscr. 
uit de omgeving van Rome, de fibula Praenestina (+ 600 
v. Chr.), Numasioi (CIL I23). 

§ 59. De a-st. hebben aanvankelijk -ai < -a-ï, -ai (cf. gr. 
Xtópa), dat in tegenstelling tot de genitivus steeds éénletter¬ 
grepig is (dus niet -al): Dianai (CIL U42), Menervai (ibid. 34). 
De normale vorm is echter -ae, zoals terrae, dat in inscr. buiten 
Rome reeds vroeg -ë geschreven werd: Victorie (CIL U388 in 
gebied der Marsi) Diane (ibid. 376 in gebied van Pisaurum). 
Daarnaast komt -a < -ai, zoals -5 < -öi, in enkele meest niet 
uit de stad Rome zelf stammende inscr., die bovendien een 
populaire indruk maken, voor: Flaca (CIL I2477), Matre Matuta 
(ibid. 379), Locina (ibid. 359) e.a. 
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§ 60. Bij de ë-st. is. het materiaal schaars en het beeld troebel. 
Nochtans staat vast, dat we bij de oude toneeldichters steeds 
éénlettergrepig -ei hebben: diei rei fidet. De overeenkomst met 
de a-st. is opvallend en we mogen wel aannemen’ dat de 
schaarse dativi der ë-st. naar de a-st. zijn gemodelleerd. De 
orthografie biedt naast -ei ook -ë en -ï: die en diï, fidt rt etc. 
De tweelettergrepige vormen verschijnen eerst sinds Lucretius, 
die rel heeft (I 688), waarna Horatius ook met réi komt (Od. 
III 24, 64). Dit zijn wel poëtische creaties naast de in de hexa- 
metrische poëzie eveneens tweelettergrepige genit. op -ëï of 
-ëï. De omgangstaal echter heeft deze tweelettergrepige uitgang 
wel nooit gekeild en zo is de late schoolregel (Prisc. II 366, 3 
vv. K.), die bij de ë-st. voor de dat. en voor de gen. een gelijke 
tweelettergrepige uitgang voorschrijft, niet anders dan een 
deductie uit een kunstmatig taalgebruik der dichters. 

Locativus 

§ 61. De locativus leeft in het kt. nog slechts in resten voort. 
Hij neemt dan ook in het taalbewustzijn een geringe plaats in 
en dit brengt weer mee, dat zijn uitgang tegenover de andere 
naamvalsuitgangen niet scherp is afgegrensd. Alleen in de sing. 
wordt hij door een eigen uitgang gekenmerkt. De uit het indo- 
europ. overgeleverde uitgang was hier -i, die in het lat. bij de 
cons.st. met klankwettige overgang in -e tot de normale uitgang 
van de ablativus is geworden: ped-e homin-e. Bij de a- en ö-st. 
daarentegen heeft deze i gediend tot vorming van de eigenlijke 
locativus, waarbij dan de -i met de voorafgaande stamvoc. een 
verbinding is aangegaan, zodat een nieuwe uitgang ontstond. 

§ 62. Bij de ö-st. verenigde -i zich met de stamvoc. -oje- tot 
-oij-ei, waaruit het lat. oudtijds -ei had, b.v. in de pronominale 
vorm hei-ce „hier”, of in Dekt „op Delos” (CIL 12738), ook 
geschreven als -ë, b.v. dit-quartt (cf. Gellius N.A. X 24), en als 
-ï; dit proxuml merl-dit, en verder regelmatig zo bij steden¬ 
namen als Tarentl en in vaste uitdrukkingen als dom (st. domo-) 
en belll, het laatste uitsluitend in de verbinding doml belllqm 
„in vredes- en oorlogstijd”. Naar de vorm valt deze loc. dus 
samen met de gen. sing. der ö-st. Dat het taalbewustzijn in deze 
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vormen niettemin locativi op -i bleef voelen, kan hieruit blijken, 
dat in de oudere taalperiode bij de io-st. in de gen. regelmatig, 
in de loc. echter nooit contractie plaats vindt: Brmdüii „te 
Brindisium” (Enn. Var, 37), Simt „op Sunion” (Ter. Eun. 519); 
en meer nog uit het feit, dat A als uitgang van de loc. ook op 
cons.st. is overgegaan: temperA rür-ï lïu-i „overdag” Tïbur-ï 
Carth&ginA e.a. 

§ 63. Bij de a-st. verenigt i zich met de stamvocaal tot het 
steeds eenlettergrepige -ai, zoals in Romai (CIL I2 561), dat 
reeds spoedig overgaat in -ae en dan samenvalt met de uitgang 
van de dat. en gen.: proximae viciniae (Pit, Mil, 273, Bacch. 205), 
domi meae (Pit. Ep. 563), in de formule mlitiae „in oorlogstijd” 
etc. De romeinse grammatici noemen deze vormen altijd 
genitivi. 

Ablativus 

§ 64. De ablativus is bij de cons. st. anders gevormd dan bij 
de voc.st. Bij de voc.st. was het uitgangspunt de abl. der ö-st., 
die reeds in het indo-europ. eindigde op -öd en met vocaal¬ 
wisseling op -td. Hiernaar werden dan in het lat. evenals in de 
overige italische talen de andere abl. van de voc.st. gevormd op 
-ad Ad Axd en -td. Sinds ongeveer 200 v. Chr. werd de -d na 
lange vocaal op het einde der woorden niet meer gesproken, 
zodat deze abl. dan eindigen op -a -6 -I -ü (I § 56). Oude vormen 
op -öd vinden we in het lat. nog op inscr.; zo Gnaivod op een der 
Scipionen-inscr. (I2 7), verder vaker meritod. Uit de abl. op -td 
bij ö-st. ontstonden de lat. adverbia op -t(d). Zo nog facilumed 
in het S.C. Bacch. 27 en vervolgens rtctt etc. (voor betië male 
met -e evenals voor cltö modo met -ö cf. I § 18, 5). Het S.C. 
Bacch. biedt verder vormen als sententiad extrad magistratud 
(geschr. magistratuo) e.a.; loucarid vinden we in een inscr. uit 
Luceria (CIL I2 401). Bij de ë-st. hebben we uitsluitend testi¬ 
monia voor vormen op -ë, maar naast hodit staat faliscisch 
foitd. 

§ 65. De cons.st. vormen hun abl. op -e, dat teruggaat op -/ 
van de loc. (§ 61). Op oude inscr, hebben ze echter vaker de 
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uitgang -ld van de i-st.: opid (CIL E 364), conventionid {S.C. 
Bacch. 22) e.a. ' v j 

II. Pluralis ! 

Nominativus I 

§ 66. We onderscheiden bij de nom. masc. en fem. twee ! 
typen. Het ene treffen we aan in de 1. en 2. deel., het andere in j 
de 3. 4. en 5. deel. I 

Voor het laatste type is het uitgangspunt de i.e. uitgang -es 
(cf. gr. roSSes, osc. bumms - met syncope - = „homines”). Dit 
-es ging bij de voc.st. verschillende verbindingen aan met de 
stamvoc. Zo ontstaat bij de /-st. -és: clvês < *clvej-es (met vol¬ 
trap van het suff. -ej-). -ês werd op de duur gevoeld als ken¬ 
merkende uitgang voor de 3. deel., zoals -ür en -ês voor de 4. 
en 5. deck, en ten gevolge daarvan ook systematisch doorgevoerd 
bij de cons.st. .* duc-ês rêg-ês ped-ês homn-ès. Wanneer we bij Pit. 
een enkele maal vormen vinden als forès pedis, is dit onder in¬ 
vloed van de wet der jamben ver korting (I § 18, 5 en § 96). Bij de 
//-st. ontstaat door verbinding van de stamvoc. met -es de uit¬ 
gang -Gr; sem.tx\s manvis; bij de ë-st. op dezelfde wijze -ês: rês 
facits. 

§ 67. In de 1. en 2. deck is dit type op -es niet doorgevoerd. 
De ö-st. hebben de uitgang -oi van de pronomina overgenomen. 
In het lat. vinden we dit -oi nog, geschreven als -oe, bij Festus 
in pilumnoe poploe (L. p. 224). Jongere vormen eindigen op -ei, 
zoals oinovorsei virei in S.C. Bacch., ook op -ë: ploirume (CIL 
I2 9), en ten slotte op het normale -!: lupl. De a-st. hebben naar 
analogie van de ö-st. ouder -ai, zoals in tabelai datai (S.C. Bacch. 
29), jonger en normaal is -ae: togae. 

§ 68. Vormen op -r vinden we echter incidenteel ook in de 
1. en 2. deck, waarbij de analogische invloed der andere decli¬ 
naties ongetwijfeld een rol speelde. Bij de ö-st. vinden we 
- uitsluitend in inscr. - tot in de 1. eeuw n. Chr. vormen op 
-eis -és en -Is, zoals Q, M. Minucieis Q. f Rufeis „Quintus en 
Marcus Minucius, zonen van Q. Rufus” (CIL E 584, 1); 
kibereis (ibid. 1531), duomvires (1511), hisce mnistris (681). De 
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a-st. hebben in zeldzame gevallen op inscr. en in oudere litte¬ 
raire bronnen -ar, dat afgezien van analogische inwerking van 
uitgangen als -ês mogelijk ook mede op dialectische invloed 
kan berusten, daar de andere itahsche dialecten regelmatig -ar 
hebben (cf. osc. scriftas — „scriptae”). Zo hebben we op een 
beschadigde inscr. uit Pisaurum matrona Pisaurese (CIL E 378), 
waarbij matrona waarschijnlijk staat voor mêtröwks = „m- 
trönae”, en van de Atellanendichter Pomponius wordt ons een 
nom. op -ar overgeleverd in het vers: quot laetitias insperatas 
modo mi inrepsere in sinuml (Ribb. 141). In het litteraire taal¬ 
gebruik zijn deze vormen op -eis (-ês -Is) en op -ar echter nooit 
doorgedrongen. 

§ 69. De neutra hebben in nom., acc, en voc. in alle decli¬ 
naties de uitgang -a, waarschijnlijk ontstaan uit -a, zoals valt af 
te leiden uit lat. trï-ginta, „drie tientallen” en uit de vormen op 
-a in de andere Italische talen: osc. comono (met -ö == -a) 
„comitia”, umbr, arviaarviu (~ü = -aj „frumenta”, trim triu-per 
„tria” etc. De verkorting vond wel haar uitgangspunt bij 
jambische woorden zoals tria loca en strekte zich vervolgens 
verder uit. 

Accusativus 

§ 70. De acc. heeft in alle declinaties één uitgang -ns, waarbij 
de n in de uitspraak niet gehandhaafd bleef (I § 42) en de vooraf¬ 
gaande vocaal, zo ze niet reeds lang was, werd verlengd (I §19, 
1). Zo hebben we dus -ar -ör -ês -Is -ür -ês: togês lupös rêgts 
turrls mamxs rês. 

§ 71. In de 3. deck heeft een verschuiving plaats gehad 
tussen de cons.st. en de /-st. Bij de cons.st. werd de n van de 
uitgang -ns sonantisch gesproken, zodat de normale ontwikke¬ 
ling is: *ped-ns > *ped-ens > ped-ês. Bij de /-st. werd -i-ns tot. 
-ïr; fmls. Nu is echter op de duur zowel bij de /-st. als bij de 
cons.st. de uitgang -ês der cons.st. doorgevoerd, zoals om¬ 
gekeerd in de nom. plur. bij beide groepen -ês van de /-st. zich 
had doorgezet. Sinds de keizertijd is in proza -ês in de acc. 
algemeen in gebruik; in de hexametrische poëzie blijft -ïr nog 
enige tijd voortleven. Op jongere inscr. ontmoeten we in de 
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acc. plur. der /-st. soms -eis; 20 b.v. ponteis omneis op een inscr. 
uit het jaar 132 v. Chr. (CIL I2 638) en fmeis, omneis uit 117 
v. Chr. (ibid. 584); ei is hier echter niet anders dan de grafische 
weergave van ï. 

Genitivus 

. § 72. Ook hier 2ijn weer twee typen te onderscheiden: ener¬ 
zijds gaan wederom de 3. en 4. deel. samen, anderzijds de 1., 2. 
en 5. 

De 3. en 4. deel. hebben de oude i.e. uitgang -om (cf. gr. 
7roSöv), die in het lat. volgens de algemene regel (I § 18, 3) 
verkort werd tot -om en vervolgens regelmatig uitgesproken 
werd als -urn (I § 109, 4a). De vorm -om hebben we nog in een 
inscr.: pounnlionom (CIL É 569) en na u: duom-vir. Verder echter 
steeds -urn. Zo bij cons.st.: duc-um fr&tr-um; bij /-st.: cwi-um 
sorti-um; bij u-st manu-um magistr %.tu-um. Daarnaast vinden we 
bij de u-st. soms -urn i.pl.v. -u-tm, waarschijnlijk naar analogie 
van de cons.st.: passum bij Plautus, currum bij Vergilius, e.a. 

§ 73. In de 1. deel. is de oude uitgang -um sinds de vroegste 
tijden verdrongen door -arum, dat teruggaat op *-asom en dat 
ontleend is aan de pronominale flexie (cf. gr. hom. t<£<ov < 
*/a-som). Het lat. heeft deze innovatie gemeen met de andere 
Italische talen, met name met het osc. en umbr. en eveneens 
met het grieks. Vanuit de a-st. drong deze uitgang ook door bij 
de o-st., maar hier valt de verdringing van het oudere -um door 
het iongere -örurn in een aanmerkelijk latere periode, -orum 
vinden we voor het eerst overgeleverd in een der grafinscr. 
van de Scipionen: duonoro(m) (CIL L 9); het is reeds gewoon 
bij Plautus en verdringt -um op de duur geheel. De oude uit¬ 
gang vinden we van de andere kant nog op munten b.v. 
Romano(m) of op inscr. b.v. socium, en hij leeft verder voort als 
archaïsme met name bij dichters doch ook bij prozaschrijvers, 
vooral echter in door de traditie geijkte formules als: trium- 
virum, praefectus fabrum, pro detim fidem, nostrum, vestrum, sês- 
tertium, modium, mm mum e.a. Zelfs drong hij van hieruit spo¬ 
radisch nog door bij de a-st. in het bijzonder bij de mnl. compo¬ 
sita op -cola en -gena, die door hun betekenis het dichtst bij de 
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2. deel. staan. Met name treffen we vormen als caelicolum agri- 
colmn e.a. naast -arum aan in de hexaraetrische poëzie, waarbij 
ook zeker ritmische overwegingen een rol hebben gespeeld. 

Naar de a- en o-st. heeft dan ook de 5. deel, de gen. plur., op 
-orum: rërum diërum. De frequentie dezer vormen is echter 
gering, 

§ 74. Opmerking: Bij de gen. van het type deunt nummum 
nostrum e.a. is-de u natuurlijk volgens de algemene regel op het 
einde van het woord voor -m kort. De orthografie dimm. deum 
etc., zoals deze in oudere uitgaven wordt aangetroffen, is dus 
misleidend voor de uitspraak. Zij duidt alleen aan, dat we hier 
te doen hebben met de gen. plur. en niet met de acc, sing. 

Dativus-Ablativus 

§ 75. De dativus en ablativus hebben in de plur. overal een 
gemeenschappelijke uitgang. Syntactisch zijn hierin ook nog 
de oude locativus en instrumentalis vertegenwoordigd, die 
geen van beide door een eigen uitgang worden gekenmerkt. 

De gebruikelijke uitgangen vallen weer in twee groepen uit¬ 
een, een voor de 1. en 2. deel., een andere voor de 3., 4. en 5. 
deel. In de 1. en 2. deel. hebben we de uitgang -Ir, die ontstaan 
is door samensmelting van een oudere uitgang met de stam¬ 
vocaal. Bij de a-st. berust dit -Ir op -ais, dat echter in deze vorm 
niet overgeleverd is; wel biedt de overlevering een enkel voor¬ 
beeld van -eis: soms (CIL U 364), en van -ës: Martses (ibid. 5). 
Bij de o-st. gaat -Ir terug op -ois, dat we in twee vormen van het 
Carmen Saliare lezen als -oes: ab oloes „ab illis” en priviclioes 
„privis” (Paul. Fest. L. p. 17 en p. 224), verder herhaaldelijk tot 
het einde van de republ. tijd -eis: agreis anneis jacteis e.a. op 
inscr. 

§ 76. In de 3., 4. en 5, deel. is de uitgang -bus, berustend op 
ouder -bos, waarvan in het lat. nog een vorm van de 4. deel. 
getuigt: trebibos = „tribubus” (CIL L 398). Bij de /-st. vinden 
we geheel normaal -i-bus: clvi-bus turri-bus. De cons.st. hebben 
analogisch ditzelfde -ibus overgenomen: rëg-ibus duc-ibus. Even¬ 
eens de #-st., die -ibus en -ubus hebben. De vormen op -ibus zijn 
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hier wel het oudst, dus trebibos (cf. boven) porticibus (Mon. 
Ancyr. 4, 2).. Daarnaast ontstonden vormen op -ubus, die dooi¬ 
de grammatici in bepaalde gevallen werden voorgeschreven 
ter onderscheiding van dat.-abl. der 3.decl, b.v. arcubus „bogen” 
artubus „ledematen” partubus „geboorten” naast arcibus „burch¬ 
ten artibus „kunsten” paritbus „delen”. De 5. deel. heeft -obus: 
diëbus rébus. 

§ 77. Bij de a-st. zijn analogisch soms vormen op -abus 
doorgevoerd in die gevallen, waarin dit voor de onderscheiding 
van overeenkomstige mnl. subst. met ö-st. van belang was; zo 
in ^e verbinding dis deabusque „góden en godinnen” of fllils 
flliabusque „zonen en dochters”; verder o.a. ïngnatïïus „doch¬ 
ters” /ïbertabus „vrouwelijke vrijgelatenen” equlbus „merries” 
asimbus „ezelinnen”. 

Flexie-uitgangen en declinaties 

’ § 78. Waar de uitgangen der afzonderlijke naamvallen tot 
verschillende typen zijn terug te brengen, zien we dus steeds 
een samengaan van de 1. en 2. deel. enerzijds en van de 3. en 
4. deel. anderzijds. Zo in de gen. sing. en in de nom., gen. en 
dat.-abl. plur. De 5. deel. sluit zich soms aan bij de eerste groep, 
soms bij de tweede; het eerste is het geval in de gen. sing. en in 
de wijze waarop de dat. sing. naar de dat. der a-st. wordt 
gemodelleerd; verder in de gen. plur. Het tweede zien we in de 
nom. en in de dat.-abl. plur. Hierbij mag niet uit het oog wor¬ 
den verloren, dat de 5. deel. slechts weinig woorden, die boven¬ 
dien nog overwegend abstracte betekenis hebben, omvat, zo¬ 
dat verschillende naamvalsvormen en vooral die van de plu¬ 
ralis slechts zwak vertegenwoordigd zijn. Deze declinatie leidt 
dan ook wel nauwelijks een eigen bestaan. Deze beperking in 
aanmerking genomen is er echter alle reden om de paradigma’s 
der afzonderlijke declinaties naast elkander te behandelen. 
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DB AFZONDERLIJKE DECLINATIES 

§ 79. Eerste declinatie 

' Singularis 
nom.-voc. toga 
acc. togam 
gen. togae (-aï -as) 
dat. togae (-ai) 
abl. toga. (-ad) 
loc. Röt/iae (-ai) 

§ 80. De 1. deel. omvat uitsluitend a-st., die voor het over¬ 
grote deel feminina zijn; het aantal masculina is zeer beperkt 
(§ 10, 1). Behalve substantiva horen tot deze declinatie ook 
adjectiva fem. op -a (die staan naast masc. op -us en ntr. op -um ; 
bonus bona bonum). 

§ 81. Tot de woorden der 1. deel. horen ook een groot 
aantal g'riekse leenwoorden. Voor zover het woorden betreft 
die hun weg gevonden hebben in de omgangstaal, zijn zij 
helemaal in het latijnse declinatiesysteem ingeschakeld en 
volgen zij het gewone paradigma: machina tecina ollva póéta 
nauta etc. Hiertoe horen ook enkele woorden die oorspronke¬ 
lijk cons.st. waren, doch die via de acc. sing. op -a (== vulgair 
grieks -ctv) het paradigma der a-st. hebben overgenomen: 
lampada cr&tcra hebdomada (cf. XapTra^ xpa-r^p èpSop,a<;) e.a. 
Bij litteraire ontleningen; met name bij eigennamen en in het 
bijzonder in de dichtertaal, worden echter vaker griekse stam¬ 
men met nom. op -ë en -cs (-7) en -vjc) alsook andere griekse 
uitgangen overgenomen, b.v. A-lcmérié, acc. Alcmënën, gen. 
Alcmcnës; of Pëiidès, acc. Pëlidën. Overigens volgen de eigen¬ 
namen op -er in het oud-lat. vrij geregeld het paradigma der 
5. deel. en later, sinds de klassieke periode, dat der 3. deel. 
(cf. § 104). 

Pluralis 
nom.-voc. togae 
acc. togas 
gen. togprum 
dat.-abl. togls 
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§ 82. Tweede declinatie 

Singularis 
masc. -fem. ntr. 

nom, lupus (-os) puer 
voc. lape 'puer ('puere) 
acc. lupum (-om) 
gen. lupl 
dat. lupö (-oi) 
abl. lupö (-ad) 
loc. do ml (-ei) 

tectum (-om) 
tectum (-om) 

Pluralis 
nom.-voc. lupl (-ei -oe) 
acc. lupos 
gen. lupörum 
dat.-abl. lapis (-eis -ois) 

tecta 
tecta 

§ 83. De 2. deel. omvat o-st. en wel naast een beperkt aantal 
fem. een grote groep van masc. op -us -er en een groep ntr. op 
-um. Merkwaardig is de aanwezigheid van drie, niet algemeen 
en slechts in de sing. gebruikte ntr. op -us: virus „vergift”, 
volgas (vulgus) „volk”, dat overigens ook wel mannelijk wordt 
gebruikt, en het dichterlijke pelagus „zee” (gr. t6 TréXayo^). 
Deze vormen staan geïsoleerd en hebben geen eigen plaats in 
de structuur der declinatie. Ook de feminina worden als een 
min of meer vreemd element gevoeld (§ 10, 1). Zij vertonen 
dan ook de neiging om over te gaan naar de 4. deel,, waar zij 
zich meer thuis voelen. Het uitgangspunt voor deze overgang 
was wel domus, dat gedeeltelijk volgens de tweede, gedeeltelijk 
volgens de vierde deel. werd geflecteerd. Hetzelfde doet zich 
dan vervolgens voor bij colus „spinrokken” laurus „laurier” 
ficus „vijg” e.a. 

§ 84. De masculina eindigen op -us (ouder -os) en op -er, 
verder op -ius (suffix -/o-). De vormen op -er 2ijn ontstaan ten 
gevolge van een tendentie tot syncope in de slotsyllaben van 
woorden die vóór -os een r hebben (I § 111, 2a), waarbij dan 
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-rs tot -r wordt vereenvoudigd (I § 134, 2). De voorwaarden 
voor het optreden van deze syncope zijn, zoals steeds bij dit 
verschijnsel, niet nauwkeurig te omschrijven. Het is een ten¬ 
dentie, die zich in uiteenlopende gevallen demonstreert: 1) als 
aan -ros een cons. voorafgaat. In dit geval treedt steeds sampra- 
sarana op, zodat geen syllabe ver Hes plaats heeft: ager < *agrs 
< *agros, Naast het gewone sacer vinden we nog sakros op de 
inscr. van de lapis niger (CIL I2 1). 2) als aan -r- een korte 
vocaal voorafgaat en het woord meer 'dan tweelettergrepig is; 
vesper < *vesperos; verder ilber sigmfer puer e.a. Daarentegen 
treedt de syncope als regel niet op bij tweelettergrepige woor¬ 
den, óók als de voorafgaande vocaal kort is: sparus merusferm; 
wel echter bij vir < *viros (de oorspronkelijke quantkeit van de 
i is onzeker; het umbr. heeft viro en veiro, het o. ind. vïras). 
Anderzijds staan bij meerlettergrepige woorden soms gesynco¬ 
peerde en ongesyncopeerde vormen naast elkaar; zo Inferus en 
superas bij Livius Andronicus naast Infer en super bij Cato; 
socerus naast socer bij Pit.;prosperus naast laterprosper; hetzelfde 
bij de gr. eigennaam Euandrus naast Euander bij Verg. De syn¬ 
cope treedt niet op, wanneer aan de -r- een lange vocaal vooraf¬ 
gaat: claruspürus severus e.a., of wanneer de -r- ontstond uit -s- 
zoals bij urnerus numerus e.a. Sporadisch treffen we hetzelfde 
syncope-verschij nsel ook aan na -/-: in de ongewone vormen 
famul figel mascel en bij het gewone nihil (I § 111, 2b). 

§ 85. Een afzonderlijke behandeling vragen de vormen op 
-ius. In de nominativus singularis manifesteert zich ook 
hier de syncopetendentie, doch op zeer beperkte schaal en wei 
onder dialectische invloed; zo op inscr. in eigennamen als 
Caecilis Vibis Mercuris voor Caecilius etc. (CIL I21036; 552;563). 
Ook alis en alid voor alias en. aliud. Deze vormen zijn echter 
nooit gewoon geworden. De vocativus eindigt steeds op -I: 
fllï CornUl Pübll. Een geïsoleerde vorm als flik bij Liv. Andr, 
is niet oud taalgoed maar jonge analogievorming. De via het 
gtieks ontleende eigennaam Darïus met ï uit ei valt buiten de 
groep van woorden op -ius en heeft dus normaal Darle. De 
genitivus singularis heeft aanvankelijk steeds -! door con¬ 
tractie uit -iï. Voc. en gen. vielen dus naar de vorm samen. 
Volgens de grammaticus Nigidius Figulus bij Gellius (N.A. 

45 



NOMEN 

XIII 26, 1) was er echter een onderscheid in betoning en wel: 
vo.c, Vilerl, gen. Valérï. Welke ook de historische verklaring 
van dit onderscheid in betoning moge zijn (en misschien is er 
wel helemaal geen historische verklaring voor te geven), in 
ieder geval zien we hier een poging, om door middel van een 
tegenstelling in betoning twee, overigens fonetisch identieke 
vormen te onderscheiden. Later eindigt de gen. sing. echter 
ten gevolge van analogische aanpassing aan de andere casus- 
vormen op -si. De vormen op -/I komen het eerst in gebruik 
bij de adjectiva en wel sinds Lucretius: patril pil; bij de sub- 
stantiva sinds de Augusteïsche dichters - zij zijn volkomen nor¬ 
maal in gebruik op het einde van de 1. eeuw n. Chr. De vormen 
op -ï leven dan alleen nog voort in oude uitdrukkingen als 
r&s tnancipl „voorwerp van eigendom”, compendï facere „be¬ 
sparen”. In deze tijd worden de vocativi van het type Valer! 
dan ook normaal betoond op de tweede syllabe: Valêrï naast 
de genitiyus, die nu luidt Valèril (Gellius N.A. XIII 26, 2). 
De norninativus pluralis eindigt regelmatig op -/I, ouder 
~iei. De invloed van het paradigma hield hier de contractie 
tegen, zodat vormen op -ï zeldzaam zijn. Ook in de dativus- 
ablativus pluralis zijn de ongecontraheerde vormen op 
-/Ir, ouder -iets normaal. De samengetrokken vormen op -Ir 
komen sporadisch voor; zo staat op het Monumentum Ancy- 
ranum municipis naast tnmkipiis, stipendis naast conctlns etc. 
Verder hebben we het geïsoleerde gratis naast graliis. Ook in 
de dichtertaal zijn de vormen op -sis gewoon. Mogelijk dat in 
de omgangstaal de vormen op -Ir op ruimer schaal zijn gebruikt, 
zoals zou kunnen blijken uit omgekeerde schrijfwijzen als 
meritieis == „meritis” (CIL VI19419). Algemeen gangbaar is de 
contractie bij dis uit dwïs. 

DECLINATIES (§§ 85—88) 

Derde declinatie 

§ 86. Singularis 

Consonantstammen /-stammen 
masc.-fem. ntr. masc.-fem. ntr. 

nom.-voc. ops homo canis pas turris pars mare 
acc. opem va s turrim mare 
gen. opis Vos ~us -es) turris (-us: partus) 
dat. opi (-ei -ë) turn (-ei -c) 
abl. ope turn (-ld) 

Pluralis 
nom.-voc. opës vasa turres maria 
acc. opès vasa turris maria 
gen. opum (-om) turrium (-iom) 
dat.-abl. opibus turrïbus 

§ 87. De 3. deel. is de meest heterogene onder de vijf lat. 
declinaties. Terwijl de andere declinaties gekenmerkt worden 
door een eigen stamvocaal (-a -o etc.), omvat de 3. deel. woor¬ 
den waarvan de stammen op geheel uiteenlopende wijze zijn 
gevormd: 1. alle variaties van de consonantstammen (voor een 
overzicht cf. § 17, voor de vorm van de nom. § 45) 2. de 
/-stammen (§§ 12-14). 3, enkele geïsoleerde stammen zoals oude 
diftongst. bos bov-is, luppiter lov-is, of lange vocaalst. als süs 
„zwijn” vis e.a. Verder omvat deze deel. zowel masc. en fem. 
als ntr.; en zowel substantiva als adjectiva als participia. 

§ 88. Het belangrijkste onderscheid valt te maken tussen 
de consonantstammen en de /-stammen. De tegenstelling 
demonstreert zich hier niet alleen'in de stamvorming, maar 
ook in de gedeeltelijk andere flexie. Anderzijds zijn de over- 
gangen tussen beide typen echter zeer menigvuldig, zo zelfs 
dat zij niet meer scherp van elkander te onderscheiden zijn. Op 
deze wijze ontstaat ten slotte toch een tamelijk éénvormig 
declinatieschema, zodat een afzonderlijke indeling en behande¬ 
ling van de cons.st. en van de ist. met het oog op de structuur 
van de lat. grammatica onpraktisch en zelfs onmogelijk zou zijn. 
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Substantiva 

§ 89. Als uitgangspunt van de versmelting van de beide 
typen, n.1. van de cons.st. en de /-st., zou men kunnen be¬ 
schouwen de gesyncopeerde vormen van het type gëns pars dos 
nöstras animal(§14, la en b; I § 111, lc en 3a), die als gevolg 
van een algemeen klankproces in de nom. een vorm vertonen 
die geheel overeenkomt met die van de cons.st.; men vergelijke 
gëns ('genti-) met dëns (dent-), dös ('döti'-) met pës (ped-), animal 
(animali-) met ra/ (sa/-). Van hieruit heeft de vermenging 
tussen beide typen, die overigens betrekkelijk jong is (ze is nog 
niet op deze zelfde wijze doorgevoerd in de andere italische 
talen), zich tot andere naamvallen uitgebreid. Reeds vroeg 
hebben de cons.st. in de dat.-abl. plur. -i-bos -i-bus van de /-st. 
overgenomen, daar de vereniging van de oorspronkelijke uit¬ 
gang -bos -bus met een cons.st. tot tal van ongewenste conso¬ 
nantverbindingen zou hebben geleid (§ 76). In de gen. sing. 
hebben de /-st. -is van de cons.st. overgenomen (§ 51). In de 
dat. sing. hebben beide -ï (§ 57). In de nom. plur. is -ës van de 
/-st. op de cons.st. overgegaan (§ 66). Hierbij komt, dat -im in 
de acc. sing. der /-st. op grond van een algemene tendentie der 
lat. uitspraak de neiging vertoont, om over te gaan in -em 
(§ 50 en I § 109, 20), hoewel deze tendentie niet steeds is gereali¬ 
seerd. 

§ 90. De flexieverschillen tussen de cons.st. en de /-st. 
bepalen zich dus in de historische periode van de taal, afgezien 
van de nom. sing., tot de acc. en de abl. sing., de acc. en de gen. 
plur., en de nom. acc. ntr. plur. (men zie de paradigma’s § 86). 
Intussen is echter ook in deze naamvallen de oppositie tussen 
cohs, flexie en /-flexie allesbehalve systematisch doorgevoerd. 
Over het algemeen constateren wij een terug wij ken van de 
/-flexie, die als „onregelmatig” werd gevoeld: 

1. In de acc. sing. werd -em regelmatig doorgevoerd bij alle 
mnl. /-st.: hostem Ignem orbem. De enige uitzondering is de 
riviernaam Tiberim. -em is ook doorgevoerd bij de meeste vr. 
/-st.: avem cladem caedem nübem. -im is uitsluitend behouden bij 
enige vr. /-st, die hun nom. op -is hebben zoals cucumim „kom- 
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kommer” sitim tussim adfatim naast adverbiaal verstard affatim 
„tot verzadigens toe”. In andere gevallen hebben we -im af¬ 
wisselend met -em, zoals clavim naast cfavem; op dezelfde wijze 
craiim cutim febrim navim neptim pëlvim puppim secürim turrim 
e.a., alle naast -em, 

2. Voor de abl. sing. is helemaal geen regel te geven. De 
dichters gebruiken, ook bij cons.st,, -I of -e veelal naar gelang 
de behoeften van het verfc. Verder wordt -ï meestal aangetroffen 
bij de weinige subst. die hun acc. op -im hebben, maar ook wel 
afwisselend met -e bij subst. met de acc. op -em: classl en classe, 
em en cm, flni en fïne etc. Bij de cons.st. vinden we b.v. 
corporl portiöni e.a. naast -e. 

3. In de acc. plur. hebben we -Ir bij de /-st. vrij regelmatig 
tot het einde van de republiek. Daarna dringt naar het voor¬ 
beeld van de cons.st. -ës door, dat in de tijd van Quintüknus 
normaal is. 

4. Het duidelijkst gescheiden blijven cons.st. en /-st. in de 
gen, plur.; -ium handhaaft zich hier met opvallende regelmaat. 
Soms vinden we echter -um bij /-st. naast -turn; zo aputn naast 
apium, va tam naast vaiium, volucrum naast volucrium. Anderzijds 
dringt -ium ook door bij de cons.st., en constateren we sinds 
Cicero in de groep van de abstracta op -tas regelmatig een 
aarzeling tussen vormen als elvitatum en cmtatium, en ontmoeten 
we verder ook vormen als dentium fraudium laudium. 

5. In de nom.-acc. ntr. plur. blijft -ia regelmatig daar waar 
de gen. plur. -ium heeft. 

Adjectiva en participia 

§ 91. De adjectiva van de 3. deel. zijn grotendeels /-st. (voor 
overzicht cf. §§ 12-14), die in de nom. voor het masc. en fem. 
eindigen op -is, voor het ntr. op -e (uit -/ volgens I § 109, 1). 
Bij de adj. van het type aeer acris acre is de verdeling: aeer voor 
het masc. naast aerts voor het fem. secundair; oorspronkelijk 
kent de taal alleen de vorm acris, die, zoals inderdaad bij Ennius 
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nog het geval is, zowel voor het masc. als voor het fem. werd 
gebruikt (I § 111, 3b). 

Onder de cons.st. wordt de enige grote groep gevormd door 
de adj. op -ax van het type tenax (§ 17, 4). Zij hebben, evenals 
alle cons.st. in de nom. slechts één vorm voor masc., fem. en 
ntr., waarbij de uitgang -s in het ntr. onverklaard blijft, zoals 
ook bij de participia amans tenens etc. en bij vormen als pfïnceps 
particeps e.a. (§ 33). Verder horen tot de cons.st. adj. als atröx 
feröxfëlïx en geïsoleerde vormen zoals vetus dlves pauper inops 
superstes particeps prbiceps e.a. Ten slotte horen hiertoe ook de 
participia van het type ferëns < *ferent-s (§ 17, 3b), althans wat 
betreft het masc. en ntr. Het fem. was oorspronkelijk wel een 
/-st. *ferenti-s, maar viel na syncope in de laatste syllabe met de 
vorm voor het masc. samen. 

§ 92. In tegenstelling tot de subst. volgen de adj., zowel de 
cons.st. als de /-st., overwegend de /-flexie, met dien verstande, 
dat de acc. sing. echter nooit ~im heeft doch steeds -em. De 
abl. sing. heeft regelmatig -ï, de gen. plur. -ium, de nom.-acc. 
plur. ntr. -ia. Ook de participia volgen deze tendentie, hoewel 
de invloed der cons.flexie hier groter is. Zij hebben in de abl. 
sing. regelmatig -e, wanneer ze zuiver participiaal gebruikt 
worden, b.v. in de abl. absol. praesente patre. Bij adjectivisch 
gebruik daarentegen hebben Ze -ï: sapientl mente. De dichters 
maken van deze aarzeling een vrijer gebruik ten behoeve van 
de metrische eisen van het vers; zo heeft Pit. Most. 1139 absente, 
doch Mil. 1341 absentl. Wordt een participiale vorm als subst. 
gebruikt, dan treedt weer -e op: parente, cliente. De gen. plur. 
heeft bij de participia regelmatig -ium, doch in de oude poëzie 
vinden we vormen als precantum amantum, terwijl Vergilius nog 
sequentum heeft (Aen. VI200) en Horatius recentum (Od. 110, 2). 
In de nom.-acc. plur. ntr. is de normale uitgang -ia, maar Gellius 
noemt als oude vorm uit de lyrische poëzie van Laevius silenta 
(N.A. XIX 7, 7); verder is er de oude poëtische plur. fluenta, 
die vrij laat de sing. fluentum „stroom” deed ontstaan. 

§ 93. Volgen dus de adjectiva (en participia) overwegend de 
/-flexie, onder de cons.st. zijn er enkele die zich sterker naai¬ 
de consonantische flexie oriënteren en die de uitgangen -e -um 
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hebben: dlves dlvite divitum, prlnceps principe prlncipum, particeps 
participe participant, 'superstes superstite superstitum, caeies caelite 
caeUturn, compos compote compotum; andere hebben in de abl. 
sing. -ï, maar in de gen. plur. -um: inops inopl inopum, memor 
memorl memorutn, vigil vigiil vigilum e.a. 

§ 94. Een afzonderlijke groep vormen de comparativi op 
-ior -ius. Deze richten zich in tegenstelling tot de normale 
adjectiva helemaal naar de consonantische flexie en hebben dus 
-e -um -a: maiore maiorum maiora. 

Geïsoleerde vormingen 

§ 95. Tot de 3. deel, horen ook enkele diftong- en lange 
vocaalstammen, die echter voor de flexie geen aparte groep 
vormen en zich min of meer aan de declinatie der cons.st. 
hebben aangepast.. 

bos (dialectisch wegens b- < gn>-; in het stadslatijn zou hier¬ 
aan v- beantwoord hebben cf, I § 67) is eigenlijk een diftong- 
stam bov-, zoals blijkt uit de gen. bov-is dat. bov-l gen. plur. boum 
met wegvallen van v voor u (I § 33). De acc. sing. bov-em, de 
abl. sing. bov-e en de nom. en acc. plur. bov-ës zijn gevormd 
naar het model der cons.st. In bos en verder in de dat.-abl. plur. 
bnbus (met de dialectische variant bobus) is de diftong van de 
stam vertegenwoordigd door de lange vocaal. De gen. plur. 
boverum, die bij Cato (Agr. 62) eenmaal voorkomt, moet wel 
met -ë- gelezen worden en is een analogievorming naar -ërum 
van de 5. deel. (bovës bovërum naar res rërum). 

Een overeenkomstige diftongstam is aanwezig in Iup(p)iter 
< *Jov-pater < *Djev-pater cf. diës. Duidelijk is dit nog in de 
gen. Iov-is dat. Iov-l. De acc. Iov-em en de abl. Iov-e zijn weer 
gevormd naar de cons.st. De gen. plur. Ioum (éénmaal bij Varro, 
L.L. VIII 74) is op dezelfde wijze gevormd als boum, zoals ook 
lovërum (ibid.) gevormd is naar bovërum. 

Op een diftongstam rikv- berust mms (cf. gr. vaüs), dat 
echter geheel in de /-deel. is overgegaan. 

Een /-st. vertoont vis abl. vl acc. vim (met verkorting van ï 
vóór -m, cf. I § 18, 3). De plur. vlrës vlrium vlribus is gevormd 
naar cons.st. als glls „hazelmuis” en müs „muis” gen. gllris en 
tnsxris. 
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Een G-st. bevat sus „zwijn”, dat in aansluiting; aan de gen. 
su-is dat su-l (met verkorting van de ü vóór vocaal, cf. I § 18, 3) 
geheel volgens de cons.st. wordt gedeclineerd: su-em su-e su-ês 
su-um. De dat.-abl. heeft echter sZi-bus, waarnaast ook su-bus 
(naar su-is etc.) en su-ibus (naar de cons.flexie) voorkomen. 
grüs „kraanvogel” volgt hetzelfde paradigma; de dat.-abl. plur. 
is grutbus. 

Griekse leenwoorden 

§ 96. Als regel worden deze in het latijnse declinatiesysteem 
ingeschakeld: ’h.yiWzbc, > Achillcs gen. -is of -ï etc. Over- 
gang in een andere deel. is niet zeldzaam: Tapa$ - avTo<; > 
Tanntum -ï. Op het einde der republiek en in de keizertijd komt 
echter, vooral bij dichters en met name uit metrische over¬ 
wegingen, de gewoonte op, om de griekse uitgangen te be¬ 
houden: cr&tër „mengvat” heeft dan crZstzros crsJtra cr&tëres 
(nom.-voc. plur.) cAtêras (acc. plur.). Hiernaast gaat het woord 
via de acc. sing. echter ook over in de lat. 1, deel, (§ 81) in de 
vormen cratëra en erhterra, beide met gen. -de (crcterra waar¬ 
schijnlijk onder etruscische invloed). 

Vierde declinatie 

§ 97. Singularis 

masc.fem. 
nom.-voc, früctus 
acc. frxxctum 
gen. jrüctüs (-ous: sen&tous) 
dat. . früctul (-uei) 
abl. jrZsctZs (-vul) 

Pluralis 
nom.-voc. früctüs 
acc. früctüs 
gen. frxxctmm (-mm) ,passum 
dat.-abl. frZxctibus, arcubus 
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cornua 
cortma 

ntr. 
cornxx. 
cornZx 

DECLINATIES (§§ 95—100) 

§ 98. De 4. deel. omvat de u-st. (§ 15) en wel masculina, 
enkele feminina en neutra. Adjectiva horen tot deze deel. niet, 
afgezien van het compos. anguimanus „met slangenhanden”, 
waarbij Lucr. (II 537, V 1303) de acc. plur. op ~üx heeft. In haar 
flexie vertoont deze deel. vrij veel contactpunten met de derde. 
Anderzijds plaatst vooral de vorm van de nom. en de acc. sing. 
ze ook dicht bij de tweede. Hierbij komt, dat de 4. deel. slechts 
een betrekkelijk gering aantal woorden bevat. Het gevolg van 
dit alles is, dat de deel. der u-st. zeker in de omgangstaal geen 
vast omsloten groep vormde, en dat zij van de andere kant in 
wetenschappelijk opzicht een speelbal kon worden van de 
heorieën der antieke grammatici, zodat het nauwelijks mogelijk 

ts een vast en op de praktijk passend paradigma op te stellen. 

§ 99. Naast de meer gebruikelijke vormen, zoals ze boven 
gegeven zijn, komen op inscr., bij auteurs en bij grammatici 
een aantal varianten voor. De gen. sing. heeft naast het gewone 
-Gx ook soms naar analogie van de 3. deel. -uis: sen&tuis (§ 51), 
of in aansluiting aan de 2. deel. ~ï: semïï (§ 56). De dat. sing. 
vertoont naast -ut, in aansluiting aan de -I van de /-st. of de -5 
van de o-st. niet zelden -G: vief G (§' 57). De gen. plur. heeft naast 
-mm ook wel -nm: passum (Pit. Men. 177, Truc. 334; ook bij 
Mart. II 5, 3), currum (Verg. Aen. VI 653). Deze vormen ont¬ 
stonden wel naar het voorbeeld van de cons.st. (§ 72). De 
dat.-abl. plur. heeft zowel vormen op -ibus naar de 3. deel. als 
op -,ubus, waartussen door de grammatici een kunstmatig onder¬ 
scheid wordt aangenomen (§ 76). De sing. van het ntr. eindigt 
in de nom.-acc. sing. op -G met onverklaarde lange vocaal 
(§ 46). Daarnaast demonstreert zich ook hier invloed van de 
2. deel. in vormen op -um, zoals cornum en genum „knie”, waar¬ 
naast ook weer -us optreedt: cornus en genus (tnasc. bij Lucilius 
volgens Nonius 207, 29 zoals ook gelus bij Afranius en 
Attius); verder verum en gelum. 

§ 100. Ten slotte zijn er verschillende woorden, vooral 
boomnamen, die gedeeltelijk volgens de 2. gedeeltelijk volgens 
de 4. deel. worden geflecteerd: de pst.pinas „pijnboom” heeft 
naast gen. plrii ook plnüs en abl. plnZ\\ fagus (o-st.) „beuk” heeft 
gen./agï en/agüx, nom. plur./agGx; quercus {u-st.) „eik” heeft 
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gen. quercl en quercus, gen. plur. quercörum etc. Het merkwaar¬ 
digste is de flexie van domus, dat, aanvankelijk wel een <?-st. 
(cf. gr. Sójj.o;), geleidelijk steeds meer vormen naar de u-st. 
heeft ontwikkeld. Zo heeft de gen. naast ouder do ml jonger 
donms, dat. domui naast domo, dat,-abl, plur. steeds domibus, 
nom. plur. steeds domus; de abl. sing. eindigt daarentegen 
meestal op -ö (zelden -ü), de ace. plur. steeds op -ös; de loc. is 
naar de tf-st. steeds do ml. 

Een declinatie die zo weinig vastheid van vormen bezat, 
kon zich op de duur niet handhaven. In de laat-lat. periode 
verdwijnt ze dan ook, doordat ze geheel opgaat in de tweede. 

Vijfde declinatie 

§ 101. Singularis Pluralis 

nom.-voc. rës 
acc. rem §en. rei (-éi -el), rabiës 

at. rei (jonger -êï -éi) 
abl. rè (-cd, fal. foied) 

nom.-voc. rés 
acc. rës 
gen. rérurn 
dat.-abl. rébus 

§ 102. De 5. deel. omvat de ë-st., die weinig talrijk en 
overigens van heterogene oorsprong zijn (§ 16). Zij zijn alle 
feminina behalve dies „dag” en zijn afleiding mendiës „middag”; 
dies is echter soms fem. en wel in de betekenis „tijd” „termijn” 
mogelijk onder invloed van een naar zijn betekenis verwant 
woord als tempest&s, In het laat-lat. wordt diés regelmatig in 
alle betekenissen fem., ongetwijfeld ten gevolge van het feit 
dat alle andere woorden in de 5. deel. fem. zijn. 

§ 103. Nog sterker voor de 5. deel. dan voor de 4. deel. 
geldt, dat zij geen vast omlijnde groep vormt. Enerzijds sluiten 
de flexie-uitgangen van de 5. deel. zich nauwer aan bij die van 
de 1. en treden er herhaaldelijk wisselingen op tussen de 
abstracta op -iés en -ia en op -itiës en -itia, anderzijds is het 
aantal woorden dat tot de 5. deel. hoort, zeer gering en zijn 
eigenlijk alleen van rès en diés alle naamvallen vertegenwoor¬ 
digd. Van andere woorden komt de plur. praktisch niet voor, 
althans niet in de omgangstaal. Dichters hebben vormen als 
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facies en species als nom. of acc. plur,: Ennius heeft (Ann. 128 
en 429) de nom.-acc. plur. spérés bij spés (gevormd als vlrès bij 
vis, dus alsof het een s-st. was). De vormingen op -iés, die alle 
een vorm op -ia naast zich hebben, komen bij Plautus alleen 
voor in de nom. en acc. sing. en soms in de abl. sing. Nader¬ 
hand neemt zowel het aantal vormingen op -iés alsook de 
verscheidenheid van hun flexievormen toe. De plur. bij deze 
wo orden blijft echter als regel gevormd worden van de corres¬ 
ponderende /a-stammen. Het compositum requiés gen. requiëtis 
heeft een acc. requiem, een dat. requiei en een abl. requié; quiés 
was een oude ë-st., zoals kan blijken uit de abl. qtiië bij Naevius 
en de afleiding quié-tus. 

Eigennamen 

§ 104. De eigennamen op -ër van vreemde, vooral griekse 
oorsprong, zoals de góden- en heroënnamen Hercules AchUlës 
Ulixés, maar ook de personennamen als Aristidës Dëmosthenës, 
voor zover zij althans parisyllaba zijn, richten zich in het oud- 
lat. naar het paradigma der 5. deel. Zij hebben in aansluiting aan 
de nom. op -és de ace. op -cm, de gen. op -ï (uit -ei) naast 
archaïserend tweelettergrepig -ëï, de dat. op -ï, de abl. op -ë. 
Sinds de 2. helft van de 2. eeuw v. Chr. komt echter voor de 
gen. naast -i ook -is voor, het eerst Herculis op een inscr. uit 
c. 146 (ClL 12 626). Volgens Varro worden in de 1. eeuw v. 
Chr. de vormen op -ï en -is naast elkaar gebruikt: Herculi en 
Herculis cfava „de knots van Hercules” zijn volgens hem beide 
even gebruikelijk (L.L. VIII 26). Dit komt ook overeen met de 
vormen die we aantreden in de inscr. en in de hss. van Cicero, 
Vergilius en Horatius. Sinds Ovidius wordt echter de gen. op 
-is de enige algemeen gebruikte vorm en in de 1. eeuw n, Chr. 
is de vorm op -ï niet meer bekend. Hiermede zijn dan deze 
eigennamen op -és overgegaan naar de 3. deel. en volgen zij het 
paradigma van woorden als miés verrës e.a. Deze ontwikkeling 
heeft wel haar oorsprong genomen bij de flexie van de popu¬ 
laire en veel gebruikte godennaam Hercules en heeft zich ver¬ 
volgens ook bij de andere eigennamen verbreid (cf. M. Leu- 
mann, Der lateinische Genetiv Acbilli: Museum Helveticum II, 
1945, pp. 237-258). 
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DE VERGELIJ ICING STRAPPEN 

§ 105. De vorming en flexie der adjectiva is in het vooraf¬ 
gaande tegelijk met die der substantiva behandeld. Ter aan¬ 
vulling hiervan moet nu nog afzonderlijk ter sprake komen de 
wijze waarop de adjectiva (en adverbia) hun vergelijkings- 
trappen vormen, d.w.z. vormen ontwikkelen waardoor wordt 
aangeduid, dat een eigenschap aan een persoon of zaak in 
grotere mate (comparativus), of in de grootste (relatieve super- 
lativus of elativus), of zeer grote mate (absolute superlativus) 
toekomt. 

Comparativus 

§ 106. Deze eindigt voor het masc.-fem. op -ior gen. -iöris, 
voor het ntr. op -ius gen. -iöris. We hebben hier te doen met 
rekkingstrap en o-vocalisme -jös- van een suffix -jes-, waarvan 
de nultrap wordt gevormd door -is-, In deze drie oorspronke¬ 
lijke vormen -jös -jes- -is- komt het suffix in het latijn nog in 
relicten voor: matosibus (bij Paulus-Festus, waarnaast ibid. ook 
tmliosibtis ; bij Varro L.L. VII 27 mliosem) uit *mag-jös-; 
maiest&s uit mag-jes-; verder mag-is en mag-is-ter, De gewone 
voltrap met o-vocalisme vinden we terug in de normale vorm 
van de nom.-acc. sing. ntr. maiiis < *mag-jos. In de casus 
obliqui ging de -s- van het suffix in het lat. volgens de geldende 
uitspraak over in -r-: maiöribus < maiösibus (I § 47), die ver¬ 
volgens analogisch ook overging op het woordeinde in de 
nom. sing. masc.-fem.: maior, met verkorting van de ö in de 
slotsyllabe (I § 18, 3). Het ntr. mams met -ius uit -tos (hier geen 
rekkingstrap doch gewone voltrap van het suffix) heeft echter 
de -s in de nom.acc. sing. behouden. Andere comparatief- 
suffixen heeft het latijn niet. Voor -ero- en -tero- cf. § 11, 7a. 

Superlativus 

§ 107. Deze eindigt in het lat. normaal op -issimus: alt- 
issimus. Het is de enige vorming die produktief is, hoewel ook 
andere vormingen in geïsoleerde gevallen voorkomen. De her¬ 
komst van het suffix is onzeker. 
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§ 108. Aanvankelijk werden de comparatief- en superlatief- 
suffixen wel achter de wortelvorm der betreffende adjectiva 
gevoegd,_ niet achter de stam, zoals deze in (de nom. sing. van) 
de positivus is vertegenwoordigd. Zo maior < *mag-jös, 
maximus < *mag-simos, beide naast de positivus magnus die 
met suffix -no- is gevormd. Of sen-ior naast de anders gevormde 
positivus sen-ex. In de historische periode is het echter zo, dat 
zich een bepaald paradigma voor de vergelijkingstrappen heeft 
ontwikkeld, waarbij -ior en -issimus als een soort uitgangen 
worden gevoeld, die in de plaats treden van de uitgang van de 
gen. sing. Deze toestand, die voor het levende taalgebruik 
bepalend is, berust echter zeker op een secundaire ontwikke¬ 
ling. De modellen zijn nu: 
altus alt-l: alt-ior alt-issimus 
brevis brev-is :■ brev-ior brev-issimus 
feröx feröc-is: feröc-ior feröc-issimus 
prüdëns prüdent-is: prüdeut-ior prüdent-is si mus. 

Bijzonderheden 

§ 109. Naast de gewone superlativus op -issimus kent het 
lat. verschillende andere superlatief-vormingen, die echter geen 
van alle produktief gebleven zijn: 

1. Een enigszins ruimere verbreiding hebben gevonden de 
vormingen op -simus. Zo na consonanten: maximus < *mag~ 
simos, pessimus, proximus en, met analogische uitbreiding, 
medioximtis bij mediocris; ook öxt'mè — öcissimc (Paulus-Festus 
cf. L. jp. 211). Op dezelfde wijze zijn gevormd (althans voor 
het latijnse taalgevoel) de superlativi op -errimus bij de adj. op 
-er (zowel -rost.: miser, als -rist.: aeer): miserrimus acerrimus 
uit -er-sitnos met ontwikkeling van -rs- tot -rr- (I § 142, 5). 
-simus hebben ook enkele adj., gevormd met het suffix -H-: 
facillimus simillimus humUlimus gracillimus uit -il-simos met over¬ 
eenkomstige assimilatie van -is- tot Bij de andere /i-adj. 
vinden we daarentegen het normale type: nobilissimus ütilis- 
simus e.a. 

2. Op -(i)mus en -timus: summus < *sup-mos, prmus < 
mos; zo ook het adverbium dëmum (bij de) „het verst weg” 
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„eindelijk”; verder Inf-imus mini-mus ci-timus dex-timus in-timus 
ul-timus op-timus e.a. Deze superlativi staan herhaaldelijk naast 
vormingen met het suffix -ero~ -tero- en naast comparativi op 
-ior: superus saprz: superior summus, inferus ïnfrö,: ïnferior infimus, 
dexter dextrö.: dexterior dextimus (§ 11, 7b). Voor de wisseling 
van u en i bij deze en andere superlatief-vormingen vergelijke 
men I § 12. 

3. Op -cmus zijn gevormd: extrtmus postrèmus suprèmus, alle 
waarschijnlijk naar het voorbeeld van dëmum. 

§ 110. De composita met -diens -ficus -volus hebben in het 
klassieke latijn steeds hun comparativi en superlativi op -entior 
-ientissimus,. Het uitgangspunt hiervoor zijn de vormen op 
-volëns zoals malevolbns, die in het oud-lat. nog meer voorkomen 
dan die op -volus; ook vormen op -dieëns worden, hoewel zeld¬ 
zamer, nog aangetroffen: maledicëns (Pit., Merc, 410); bij -ficus 
is de vormingswijze analogisch naar de twee vorige door¬ 
gevoerd. Dus makvolus -entior -entissimus, maledicus -entior 
-ientissimus, magnificus -entior -entissimus. Het oud-lat. heeft echter 
nog magnificius nranificior mlrificissimum beneficissimö magni- 
ficissimt. 

§ 111. Soms wordt de corftpar. omschreven door middel van 
het adv. magis (plus) en de superl. door maxime, In het klass. 
lat. is dit regelmatig het geval, wanneer aan -as een vocaal 
voorafgaat, en wel om moeilijkheden in de uitspraak te ver¬ 
mijden: arduus, magis arduus, maxime, arduus ; dubius, magis dubius, 
maxime dubius. Het oud-lat. heeft echter nog arduius strëmms 
innoxiörem cgregiisima. In de keizertijd vinden we anderzijds 
piissimus. Overigens wordt in de laat-lat. periode het gebruik 
van de omschrijvende methode normaal ook bij de gewone 
adjectiva; plus gaat magis in deze tijd voor een gedeelte ver¬ 
dringen : plus miser, plusfélïx naast magis miser, magis fëlix etc. 
Beide zijn overgegaan in de rom. talen: fr. plus beau, port. 
mais formoso, 

§ 112. De regelmatige vorming van de comparativus en 
superlativus volgens een vast paradigma berust op een be- 
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trekkelijk jonge ontwikkeling. Het lat. vertoont met name bij 
de veel gebruikte woorden nog sporen van de oude toestand, 
die laten zien, hoe positivus, comparativus en superlativus 
aanvankelijk van verschillende wortels werden gevormd, om¬ 
dat de betekenis van iedere afzonderlijke wortel niet alle drie 
vergelijkingstrappen toeliet: 
bonus melior optimus 
malus peior pessimus 
multl plxxrês plürimï 
parvus minor minimus 
minor is oorspronkelijk niet een compar., maar een vorming 
van de wt. mei-j mi- (cf. minuo), die „verminderen” betekent, en 
zo bij „klein” in comparatieve zin kon worden gebruikt. 

§ 113. Door wegval van -v- vinden we naast elkaar dltior en 
dïvilior, dïtissimus en dlvitissimus (I § 33); ixxnior is door syncope 
ontstaan uit iuvenior (I §§ 121-122), dat in oud- en klass. lat. 
ongebruikelijk is, maar in de keizertijd weer gereconstrueerd 
wordt (Seneca, Tacitus e.a.). 

Het indeclinabile fmgi „degelijk” heeft früg&liorfrügUissimus 
van een verder ongebruikelijk *frügöJis; het oppositum tiequam 
„slecht” heeft nêquior nëquissimus. 

Het adv. din heeft dixxtius dixxtissimë met een moeilijk te 
verklaren -/-, waarvan vermoed wordt, dat ze van setius oorspr. 
„later” stamt. 

De kracht van het gewone paradigma met -ior -issimus blijkt 
o.a. hieruit, dat als abnormaal gevoelde vormen vaker door 
secundaire toevoeging der normale „uitgangen” in het gewone 
paradigma worden ingeschakeld: postremissimus (C. Gracchus 
bij Gellius N.A. XV 12, 3), extremissimus (Tert. Apol. 19, 4) 
mini missi mus (Arnobius V 7), pluriora (Fulgent. Myth. I 16 ed. 
Helm p. 9, 15). 
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DE PRONOMINA 

§ 114. Er is alle reden, om de pronomina als een afzonder¬ 
lijke groep te behandelen, daar hun stamvorming en flexie in 
veel opzichten afwijken van die der nomina. De in druk van 
„onregelmatigheid”, die de pronomina op ons maken, hangt 
wel samen met de grote veelheid van vormen die ze omvatten, 
en het groot aantal veranderingen die deze sinds de i.e. periode 
hebben ondergaan, wat op zijn beurt weer samenhangt ener¬ 
zijds met het frequente gebruik van de pronomina in de zin, 
anderzijds met hun geringe woordomvang, waardoor zij in 
bijzondere mate onderhevig zijn aan het „slijtage”-proces dat 
het leven der taal voor een belangrijk deel beheerst. In dit licht 
dient ook de tendentie der pronomina gezien te worden, om 
door geminatie of door toevoeging van partikels hun woord¬ 
omvang uit te breiden en hiermede tevens hun deictische 
kracht te vergroten: ego-met suö-pte rë-rë etc. De indruk van 
onregelmatigheid ontstaat verder ook mede hierdoor, dat de 
pronomina ten gevolge van het feit dat zij herhaaldelijk in 
onbetoonde positie voorkomen, onderhevig zijn aan fone¬ 
tische veranderingen, die in andere, meer zelfstandige woorden 
niet of in geringere mate optreden. 

We kunnen drie groepen onderscheiden: 

§ 115, 1. De pronomina personalia laten het duidelijkst 
de kenmerken der pronominale flexie en stamvorming her¬ 
kennen. Zij hebben eigen uitgangen, die grotendeels niet ver¬ 
klaard kunnen worden; zij hebben een verschillende stam in de 
nominativus en in de andere naamvallen: ego naast mihi en mc; 
en in de singularis en de pluralis: ego naast nös, /ü naast vös. 
Het geldt hier een eigenaardigheid, die in alle i.e. talen, ook 
b.v. in het nederlands optreedt: ik naast mij en wij. Dat de plur. 
niet van dezelfde stam gevormd wordt als de sing. is overigens 
voor de hand liggend, daar „wij” niet samengesteld is uit een 
opsomming van verschillende „ik”, maar veelmeer uit „ik” 
„jij” „hij” etc. Het belangrijkste verschil met de andere groe¬ 
pen bestaat hierin, dat bij de pron. pers. het onderscheid der 
geslachten niet is doorgevoerd, zodat b.v. ego zowel voor masc. 
als voor fem. en ntr. wordt gebruikt. De pronomina possessiva 

' 60 

PRONOMINA (§§ 114—116) 

volgen in hun stamvorming de pronomina personalia, in hun 
flexie echter geheel de nomina, zodat bij hen het genus-onder- 
scheid wei is doorgevoerd. 

2. De demonstrativa vormen een groep waarvan de 
flexie in verschillende opzichten overeenkomt met die van de 
nomina. Zij volgen overwegend de ö-declinatie voor het masc. 
en ntr., de a-decl. voor het fem. Er worden echter ook enkele 
vormen van de /-deel. aangetroflen, zoals is id. Het onderscheid 
van de genera is bij de demonstrativa als regel doorgevoerd. 
Daarnaast hebben ze echter bepaalde vormen die voor alle drie 

geslachten dezelfde zijn: gen. sing. op -ïus, dat. sing. op -ï. 
Verder onderscheiden zij zich van de nomina door ~e in de 
nom. sing. masc. en -od -ud in het ntr. 

3. De interrogativa-indefinita en relativa vormen de 
derde groep, terwijl zij de meeste overeenkomst vertonen met 
de demonstrativa. Hun flexie is echter een combinatie van 
vormen van de /-flexie met die van de o- en a-flexie. De vormen 
van de gen. en dat. sing., die ook weer voor alle drie de genera 
dezelfde zijn, vertonen overeenkomst met die der demonstra¬ 
tiva en in de sing. ntr. hebben zij eveneens -d. 

Personalia en possessiva 

§ Hó. Singularis 

nom. ego (ego) 
acc. me (med) 
gen. mei (mis) 

/ü 
/ê (tbd) 
tub(ils) 

sc (sèd), sêsê 
sul 

dat. mib i (mihei ml) 
abl. mc (med) 

tib i (tibei) 
tc (tzd) 

sib i (sibei) 
sc (sëd), scsQ 

Pluralis 

nom.-acc. nös vös 
gen. nostrum nostrl vestrum vestri (vo-) 
dat.-abl. tjöbïs vöbls (vöbeis) 
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Singularis 

§ 117. Nominativus: ego is door jarabenverkorting (I 
§ 18, 5) ontstaan uit egö, dat nog een enkele maal bij Plautus 
gelezen wordt (Cist. 745); cf. gr. èyA In onbetoonde positie 
treedt een verdere verkorting op in e-quidem < ego-quidem. Het 
vulgair lat. beeft eoy dat de onmiddellijke voorloper is van de 
vormen in de rom. talen, die geen van alle een -g- bevatten 
(verdwenen in onbetoonde positie); b.v. eo in CIL VIII13134, 
21 naast ego ibid„ 18. /ü heeft in tegenstelling tot gr. cru 
steeds -ü; de lange quantiteit gaat echter weer door toonloos¬ 
heid ten gevolge van enclitische positie verloren in tu-quidem. 

Genitivus: mei tul sul (dit laatste evenals de andere vormen 
van dit pronomen ook voor de plur.) zijn formeel gen. van 
ntr. sing. der possessiva, zoals ook in andere talen het geval is 
(cf. ned. gedenk mijner); „van mij” wordt dus weergegeven door 
„van mijn wezen”. Het oud-lat. kent daarnaast sporadisch mis 
tls} wellicht ontstaan uit de oude enclitische datief-vormen 
*mi *toi via *mi *tei met toevoeging van -s als kenmerk van 
de genitivus (cf. gr. pot toi; oorspronkelijk dativi maar moge¬ 
lijk syntactisch in relatie getreden met de genitivus possessivus). 

y yy M 

Dativus: mih i tibl sibi hadden oorspronkelijk in de slot- 
syllabe steeds -ï uit -ei, dat nog voorkomt in mibei (CIL B 1206), 
tibei (ibid. 632), sibei (ibid. 581,4; S.C. Bacch.). Door jamben¬ 
verkorting ontstond sinds Pit. mih ï etc., waarnaast echter ook 
mibl etc. in gebruik bleef. De i van de eerste syllabe berust op 
<?, zoals blijkt uit umbr. mehe tefe en pael. sefei. De in begin¬ 
syllabe ongewone overgang van e in i kwam wei tot stand door 
assimilatorische inwerking van de / der tweede syllabe onder 
invloed van het onbetoonde gebruik dezer vormen. Opvallend 
is naast de -b- van tibi en sibi de -h- van mihi; mogelijk is zij een 
gevolg van dissimilatie onder invloed van de labiale nasaal m~ 
aan het begin. Naast mihi komt sinds Pit. regelmatig de door 
uitval van h en contractie ontstane korte vorm ml voor. 

Accusativus: De oudste inscr. hebben uitsluitend de 
vormen mëd ted sëd; bij Pit. komen ze voor naast mc etc. De -d 
in deze vormen is vreemd en kan niet bevredigend worden 
verklaard. Naast së komt de gegemineerde voorm sësë voor. 

A b 1 a t i v u s : Hier treffen we precies dezelfde vormen aan als i n 

PRONOMINA (§§ 117—120) 

de accusativus, aanvankelijk met, later zonder -d, die hier echter 
hun parallel vinden in de flexie der nomina: dolod etc. De 
volkomen identiteit tussen de vormen van acc. en abl. blijft 
vreemd. 

Pluralis 

§ 118. Nominativus-accusativus:#örmf hebben steeds 
ö, terwijl de afleidingen noster voster (vester) o (e) hebben. 

Genitiyus: nostrsm en vestrum zijn, evenals dit het geval 
was in de singularis, genitivi plurales van pronomina possessiva. 
Bij de oud-lat. toneeldichters vinden we ook de langere vormen 
noströrum veströrum (-arurn), die echter later ten gevolge van 
een differentiatie-proces uitsluitend voor de possessieve functie 
gereserveerd worden; muitl nostrum is dus oorspronkelijk 
„velen van de onzen”, vervolgens „velen van ons”. Na Pit. 
komen naast nostrum vestrum in gelijke betekenis ook de gen. 
sing. nostrl vestrl op. Ook hier werkt zich weer een differentiatie 
uit in die zin, dat de vormen op -urn vooral, hoewel niet uit¬ 
sluitend, in partitieve zin gebruikt worden: xitiusnostrum „een 
van ons”. De vormen op -um vonden dus hun plaats daar waar 
de meervoudige betekenis het sterkst gevoeld werd. 

Dativus-ablativus: nöbïs vöbis hebben sporadisch naast 
zich de oudere vormen nöbeis vöbeis. We herkennen hierin het 
element -bei- van de sing. ti-bei etc. met toevoeging van -s 
zoals in isteis — „istis”. 

Possessiva 

§ 119. De possessiva zijn voor de sing. meus tuus, voor de 
plur. noster vester (voster) ; het reflexieve saus dient zowel voor 
sing. als voor plur. Het niet-reflexieve poss. van de 3. pers. 
kent het lat. niet; dit wordt vervangen door de genitivus van 
het anaphorisch pronomen eins eörum e&rum, of door de over¬ 
eenkomstige vormen van ille. De possessiva worden behandeld 
als adj. van de 1. en 2. deel.: mens mea meum, noster nostra 
nostrum etc. 

§ 120. Bijzonderheden: 
1. Bij meus hebben we vaak in de nom. plur. en in de dat.-abl. 
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plur. de samengetrokken vormen ml en mis uit *mii en *müs, 
cf. muis (CIL I2 15); voor / uit e in deze vormen cf, I § 21, lb. 
In het vulg.-lat. ontwikkelen zich in onbetoonde positie de 
vormen mus en tus voor mens en turn. Voor de voc. ml cf. § 49. 

2. nosier en vester zijn gevormd met het suffix -tero- (§ 11, 7). 
Het oud-lat. kent uitsluitend poster, dat zich volgens een nor¬ 
male klankovergang in de loop van de 2. eeuw v. Chr. tot 
vester ontwikkelt (I f 21, 3b). In het vuig.-lat. doet een wissel¬ 
werking tussen noster en vester aan de ene kant nes ter, aan de 
andere kant opnieuw voster ontstaan, waarvan b.v. het fr. votre 
en it. vostro de voortzetting vormen. 

3, Naast suus vinden we in het oud-lat. korte vormen als 
sis = „suis”, sam — „suam”, die we wellicht als éénletter¬ 
grepige uitspraak van suis en suam moeten beschouwen (cf. 
suo éénlettergr. bij Lucr. V 420). Anderzijds ontwikkelen zich 
ook weer onafhankelijk hiervan in het vulg.-lat. in onbetoonde 
positie korte vormen als eoniugi so (— „suo”) (CIL V 2007). 

§ 121. Zowel de personalia als de possessiva worden vaak 
versterkt met partikels, die ertoe dienen om aan de pronominale 
vormen grotere emfatische kracht te verlenen. De pers. 
krijgen -te -met -pse -pte: egomet néss met mihipte tüte tête stpse e.a. 
De poss. hebben -pte: m&kpte sulpte. Vaak wordt ook ipse toe¬ 
gevoegd: egometipse shmetipsum. Men vergelijke ook de gemi¬ 
natie bij scsê. 

Demonstrativa 

1. bic „deze hier” 

§ 122. Singularis 

masc. fem. ntr. 

nom. bic haec hoe 
acc. hunc hanc hoe 
gen. huius (huiius) — — 

dat. huk — — 
abl. 
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Pluralis 

masc. fem. ntr, 
nom. hl hae (haec). haec 
ace. hös hls haec 
gen- hörum (hörunc) tikrum (iïkrmc) hésrum (hörtmc) 
dat.-abl. hls (hlbus) — _ 

§ 123. Stam vorming. Het oud-lat. heeft éénmaal hec 
(CIL 12 9). Wanneer dit de oorspronkelijke vorm is, moet de 
overgang van e tot i wel verklaard worden als een verzwakking 
van het vocalisme ten gevolge van gebruik in onbetoonde 
positie. De stam kan versterkt worden met twee deiktische 

partikels -i- en -c(e), die gecombineerd aanwezig zijn in vormen 

als haec, ouder haice < Beide partikels dienen om de 
betreffende persoon of zaak nadrukkelijker aan te wijzen. Het 
element -ce wordt ook aangetroffen in ec-ce ce-do „geef hier”, 
ce-tte „geeft hier”. Bij de pronomina komt dit partikel het 
meeste voor bij de vormen van bic, die wegens hun geringe 
omvang aan deze versterking bijzonder behoefte hebben. In de 
klassieke periode is het gebruik hier beperkt tot de nom. acc. 
dat. abl. sing. en nom.-acc. ntr. plur. Aanvankelijk kon -ce 
echter achter alle vormen worden gevoegd, hoewel dit minder 
gebruikelijk was in de gen. sing. en in de casus obl. van de 
plur.; bij deze laatste staan bij Pit. en Ter. de ce-vormen uit¬ 
sluitend vóór volgende vocaal. Pit. heeft nog de nom. plur. 
hlsce, gen. plur. hörunc börmc. Deze verdwijnen na hem. Bij Pit. 
en Cic. komen nog voor dat.-abl. plur. hlsce en acc. hösce hlsce. 
Een enkele maal treft men de nom. plur. fem. haec aan i.pbv. hae. 
Overigens differentieert -c(e) hier de nom. plur. ntr. haec t.o.v. 
nom. plur. fem. hae. Op overeenkomstige wijze is -c(e) ken¬ 
merkend voor de adv. hlc „hier”, hitte „van hier”, höc „hier¬ 
heen”. 

De ~e van -c(e) is reeds bij Pit. en Ter. in de meeste gevallen 
door syncope verdwenen (I § 111, lb). Inscr. bieden nog 
haice =- „haec”, honc — „hunc”, hoiusce = „huius” e.a. Verder 
is de volle vorm regelmatig behouden gebleven voor het vraag- 
partikel -ne met normale overgang van e in i in open midden- 
syllabe: hicine en hiccine haecine hoccine e.a. 
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§ 124. Flexie, De meeste vormen behoeven geen toelich¬ 
ting, daar zij overeenkomen met die der o- en a-declinatie, 
bic < *ho-ce heeft geen uitgang; hoe < *bod-ce is gevormd met 
-d en heeft na assimilatie van ~dc tot -cc de uitspraak hoc 'c gekend 
(I § 78), die op haar beurt weer aanleiding gaf tot de uitspraak 
hicc in de nom. sing. masc., zoals b.v. het geval is bij Vergilius 
in het slot van de hexameter: Mesgentius hic( c) est {Ken. XI16); 
cf. ook hiccine; huius gesproken en soms geschreven buiius is 
wel in onbetoonde positie ontstaan uit hojjus {hoiusce wordt nog 
gelezen op een inscr.). Bij Pit. wordt de vorm zowel tweeletter¬ 
grepig (- v) als eenlettergrepig gebruikt; in de keizertijd is hij 
geregeld tweelettergrepig (hetzelfde geldt voor eius en cuius = 
eiius en cuiius). De dat. huic is eveneens in onbetoonde positie 
ontstaan uit Hojjl-ce (cf. hoice op een inscr.). Bij Pit. wordt hij 
tweelettergrepig gemeten (--), na zijn tijd echter steeds een¬ 
lettergrepig tot in de keizertijd, wanneer de tweelettergrepige 
uitspraak - nu echter met korte eerste syllabe en onzekere 
kwantiteit der tweede syllabe - weer opkomt (zo ook ei en ad, 
het laatste echter steeds met korte eindsyllabe). 

De nom. plur. masc. heeft dezelfde uitgang als de o-st. (§ 67), 
die hier bij de pronomina echter oorspronkelijk is: hl, ouder 
hei < *hoi. Evenals bij de nomina vinden we ook hier in het 
oud-lat. de uitbreiding met -s: beis heisce op inscr., hlsce bij Pit. 
Hetfem. en ntr. luidden oorspronkelijk beide haec (cf. boven); 
de verdeling hae fem. en haec ntr. is secundair. In de dat.-abl. is 
bij Pit. eenmaal hlbus overgeleverd (Curc. 506), naast Ibus bij 
is (Mil. 74). 

2. Uk „die” (bij hem), 
iste „die” (bij jou) 

§125. Singularis 

masc. fem. ntr. 
nom. ille lila illud 
acc. illum illam illud 

gen. UI i us — — 
dat. Uil — — 
abl. 
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Pluralis 

nom. Uil illae illa 
acc. iilös U/as illa 
gen. illörum illantm iHortint 
dat.-abl, illls — — 

§. 126 Stam vorming. Naast de st. Ulo- kent het oud-lat. 
de st. ollo-. Voor de verhouding tussen beide is geen afdoende 
omschrijving te geven. De nom. luidt zowel ollus als olie. Bij de 
comici Komen deze vormen niet voor; de omgangstaal kent 
sinds Pit. uitsluitend Uk. In de litteratuur, vooral in de hexa- 
metrische poëzie, blijven echter vormen als dat. sing. olll, nom. 
plur. o Hl, dat.-abl. plur. o Hls als archaïsmen voortleven. Ver¬ 
want zijn olim ultimus ultra. 

is-te, gevormd uit de pron. st. /- (cf. is id) en de pron. st. *to- 
(cf. turn tam), komt in functie en flexie overeen met Uk. Beide 
kunnen ook versterkt worden met het partikel -c(e), dat dan in 

de nom. fem. en ntr. plur. voorafgegaan wordt door -1-; deze 
versterkte vormen komen vooral voor bij Pit. en wel speciaal 
in de nom. sing. illic istic istaec istuc, in de acc. sing. illunc -anc, 
istme -anc, en in het ntr. plur. illaec istaec (de volle vorm -ce 
weer in combinatie met het vraagpartikel -ne: illicine isticine 
< *ille-ce-ne *iste-ce-ne etc,); -c is vast geworden in de adv. 
illlc istic „daar”, Ulüc istüc „daarheen”. 

§ 127. Flexie. De nom. sing. masc. op -e, ntr. op -ud bieden 
de typische vormen van de pronominale flexie. Dit geldt ook 

voor de gen. op -i us en de dat. op -ï, die voor alle drie de ge¬ 
slachten worden gebruikt. In de dat. ontwikkelen zich reeds 
vroeg onder invloed van het paradigma der o- en a-st, vormen 
op -ö voor het masc. en ntr.: Ulo istö, en op -ae voor het fem,: 
illae istae, De gen. wordt in het oud-lat. geregeld -ius gemeten; 
in het klass. lat. komt daarnaast - lm op met gewone verkorting 
van lange vocaal voor volgende vocaal (I § 18, 1). Ook kent 
het oud-lat. de gecontraheerde, eenlettergrepige uitspraak van 
-nis, zoals deze voortleeft in de adverbiale vormingen is tl (s) 
modi, istl(s)formae. 
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3. is „die” (bovengenoemd), „degene, die”. 

§ 128. Dit pronomen heeft eigenlijk niet zozeer demonstra¬ 
tieve alswel anaphorische en determinatieve functie. Verder 
worden de casus obliqui gebruikt als niet-reflexief pronomen 
personale van de derde persoon. 

Singularis 

masc. fem. ntr. 
nom. is ea id 
acc. eum (imetn) eam id 
gen. eius (eiius) — ■— 
dat. el — ■— 
abl. eb ea eb 

Pluralis 

nom. el iï ï eae ea 
acc. ebs ea s ea 
gen. ebrum ea rum ebrum 
dat.-abl. els iïs ïr (ibus) — •— 

§ 129. Stamvorming. We herkennen twee stammen: een 
st. waarvan de nom. sing. masc. is en ntr. id zijn gevormd 
(zoals ook de archaïsche acc. sing. masc. im em en de dat.-abl. 
plur. Ibus). De andere stam is eo~ < *ejo-, fem. ea-, waarop alle 
andere casus teruggaan. 

§ 130. Flexie. De gen. sing. eius, soms o.a. op inscr. ge¬ 
schreven eiius, en gesproken ejjus, wordt bij Pit. (evenals huius) 
zowel tweelettergrepig (- w) als eenlettergrepig gebruikt. In de 
keizertijd is hij steeds tweelettergrepig. De lengte van de eerste 
syllabe is een gevolg van de geminata -jj-. De dat. sing., waar¬ 
voor op oud-lat. inscripties de schrijfwijze eiei (CIL V- 583, 12) 
voorkomt, gaat terug op *ejjei; 20 wordt de tweelettergrepige 
meting ëï bij Pit. en, archaïserend op het einde der verzen, bij 
Lucr, verklaard. Pit. gebruikt de vorm echter ook reeds een¬ 
lettergrepig. In de klassieke poëzie is dit de gewone meting. In 
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de keizertijd komt weer de tweelettergrepige meting, maar nu 
met korte eerste syllabe (ëï) op. Pit. en Cato hebben ook wel 
eae voor de dat. sing. fem. 

De nom. plur. el ontstond via eet uit *ejoi en ontwikkelde 
zich via iel en tl tot ï (I § 21, lb). Pit. heeft tweelettergrepig el. 
In de klassieke poëzie wordt de vorm steeds eenlettergrepig 
gemeten, later komt weer tweelettergrepig iï op, Oud-lat. 
inscr. bieden vormen op -s: eeis iets en Ir. In de dat.-abl, plur. 
hebben we overeenkomstige vormen: els (inscr. eieis eeis ieis) 
ils Is; daarnaast oud-lat. ibus. Eenmaal ook eabus naar deabus 
fllïabus e.a. 

4. Idem „dezelfde” 

§ 131. Het uitgangspunt voor deze vorming was het van 
oudsher overgeleverde ntr. id-em met identiteitspartikel -em 
(cf. tta naast item); doordat de samenstellende delen niet meer 
zuiver werden gevoeld, splitste men volgens de gewone regels 
voor de lettergreepgrens (I § 88) i-dew, en hiernaar vormde 
zich fem. eadem en masc. Idem uit is-dem, met vereenvoudiging 
van de groep -sd- via -%d- en rekking van de voorafgaande 
vocaal (I § 144, 2a). De flexie richtte zich nu naar is. Volgens de 
geldende regels werd hierbij de groep -md~ als -nd- gesproken: 
eundem eandem ebrundem, waarnaast zich echter onder invloed 
van het paradigma ook eumdem etc. handhaafde (I § 143, 3). 

5. ipse „zelf” 

§ 132. Dit pronomen is ontstaan als een samenstelling uit 
is en het partikel -pse (voor -pse cf. sirempse „geheel gelijk”). 
Vandaar de oud-lat. vormen eapse eampse eipse eaepse eumpse 
ebpsCy alsook reapse „in werkelijkheid”. Vorm- en betekenis¬ 
verwantschap leidden er echter reeds vroeg toe, dat het woord 
zich richtte naar de demonstrativa iste en Me, waarvan het de 

flexie met de gen. ipsius, de dat. ipsl etc. overnam. Het fem. 
luidde nu ipsa, zoals ista Ma, het ntr. echter ipsum in tegenstelling 
tot istud Mud; deze vorm vindt zijn verklaring door het voor¬ 
komen van een oude nom. sing. masc. ipsus (Pit. Epid. 417). 
Pas in het laat-lat. vormt zich een ntr. ipsttd. 
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6. De stam so- 

§ 133. Het lat. kent nog testen van een demons t rati vu m, 
gevormd van de st, so- (cf. gr. 6 •ƒ)). Zo in het oud-lat, sa-psa ~ 
„ea ipsa”, stw-pse sam sös sas. 

Pronominale adjecdva 

§ 134, Gedeeltelijk in flexie en in betekenis met de demon- 
strativa verwant zijn de z.g. pronominale adjectiva. Hiertoe 
kunnen we rekenen: 

1. alius alia aliud „(een) ander”, alis en atid treden in jongere 
tijd, met name bij Lucretiufe, op als nevenvormen voor de noni, 
sing. masc. en nom.-acc, sing. ntr. Een geheel bevredigende 
verklaring van deze vormen is moeilijk te geven. Ze verschij¬ 
nen blijkbaar vooral onder de dwang van het metrum, b.v. 
alit ex alio (Lucr. I 263), en maken de indruk populaire allegro¬ 
vormen te zijn. Van alius is gevormd het adj. aliënus „van een 
ander”, met het suffix -\no-> dat door dissimilatie overging in 
-znus. 

2. alter altera alteram „de een” of „de ander” (van twee); 
gevormd met het suffix -tero- (§ 11, 7); uit *ali-tero-s. 

3. ünus üm uturn „een”; xsllus ülla xxllmn „enig”, als deminu- 
tivum met suffix -lo- bij ünust ontstaan uit *ün(u)-lo~; nullus 
nulla nüllum „geen” gevormd met het negatief-partikel ne en 
ullus (syncope van e in ne). 

4. sölus sola sölum „alleen” 
5. iötus töta tötum „geheel” 
6. uier utra utrum „wie van belden?”, gevormd met het 

suffix -tero- (§ 11, 7). Met behulp van het negatief-partikel ne 
werd hiervan voorts gevormd neuter neutra neutrum „geen van 
beiden”, aanvankelijk steeds drielettergrepig, later , echter ge¬ 
regeld tweelettergrepig (I § 26), Verder uterque utraque utrumque 
„elk van beiden” en het compositum alteruter alterutra alter- 
utrum of altera utra, alterum utrum „de een” of „de ander van 
beiden”. 

§ 135. Flexie. Alleen alius heeft de nom.-acc. sing. ntr. op 

~ud. Alle hebben ze de gen. sing. op -i us en de dat. op -ï voor 
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alle drie de geslachten. Hun adjectief-karakter leidde er echter 
toe, dat zij eerder dan ille en iste de invloed van de nominale 
flexie ondergingen en genitivï ontwikkelden op -ï : aliï G//I 
nülll sölï neutri; dativi op -ö: aliö Gnö nullö toto; en op -ae: 
aliae ünae solae totae. Een gen. op -ae komt alleen bij aliae voor 

S*£ 

(Lucr. en Cic.). Daar de gewone gen. op -ius bij alius aanleiding 

tot verwarring kon geven, wordt hier ofwel de gen. alter \us 
gebruikt van alter^ ofwel vormen van het possessief-adj. 
aliênus. 

Interrogativa-indefinita en relativa 

§ 136. Singularis 

masc. fem. ntr. 
nom. quis qul quae (qua) quid quod 
acc. quem quam quid quod 
gen. cuius (cuiius) — — 

dat. 
ÏmL 

CUl — — 

abl. quö qua 

Pluralis 

quö 

nom. qui quae quae (qua) 
acc. quös quas quae (qua) 
gen. ' quorum qüarum quorum 
dat.-abl. quibus — — 

§ 137. Stam vorming. De hier te behandelen vormen gaan 
gedeeltelijk terug op de /-st. km- lat. qui-, gedeeltelijk op de 
o- a- st. kwo-lhva- lat. quo-jqua-. Zowel de ^/-vormen ais de 
quo-votmen hadden oorspronkelijk de functie van interroga- 
tivum-indefinitum. Als interrogativum waren zij betoond: 
quls „'wie?”, qui bómines „welke mensen?”, quórum „van wie?”. 
Als indefinita misten zij een eigen betoning en waren ze pro¬ 
clitisch: si quis „indien iemand”, nè quis „opdat niemand”, 
dliquis, nüm quis etc. Het gebruik van deze vormen voor het 
relativum was in oorsprong aan het indo-europ. vreemd (cf. 
het gr. relat. 6<; < *jo-s) en is een innovatie van het italisch. 
Men heeft voor dit relativum zowel de vormen van de qui-st. 
als van de quo-st. gebruikt, hoewel die gevallen, waarin de 
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vormen van het relativum en het interrogativum-indefinitum 
van elkander onderscheiden zijn, de tendentie laten zien om 
voor de eerste van de ö-st., voor de tweede van de ;-st. uit 
te gaan. Zo in de nom. sing. masc. qul naast quis, in de nom.-acc. 
sing. ntr. quod naast quid. Overigens vallen de vormen van het 
interrog.-indef. en het relat. vrijwel geheel samen en worden 
zij zonder onderscheid zowel van de i~ als van de o-st. gevormd. 

§ 138. Aanvankelijk, zo b.v. in de oud-rom. dramatische 
poëzie, werd quis nog gebruikt zowel voor de nom. sing. masc. 
als fem. van het interrog.-indef.; naderhand is quae als fem. 
naast quis getreden. Aan de andere kant worden door de drama¬ 
tici quI, abl. sing. van de /-st,, en quis, dat.-abl. plur. van de o-st, 
zowel als interrog.-indef. alsook als relat. gebruikt. Daarnaast 
zien we, dat in de nom. sing. masc. en ntr. qul en quod in adjec- 
tief-functie ook vragend gebruikt kunnen worden: qul puer 
„welke jongen?”, quod dönum „welk geschenk?”. Op dezelfdé 
wijze hebben we ook bij de samenstellingen ecquis en aliquis de 
adjectief-vormen ecqüi en aliqul, ecquod en aliquod. Zo blijkt, dat 
de ontwikkeling hierop uitloopt, dat de vormen van de /-st, 
en van de o-st. steeds minder gescheiden worden gehouden. 

§ 139. Van de stam qui- zijn gevormd in de singularis : de 
nom. quis en qui-d, de acc. quem < *quim met normale over- 
gang van i in e in eindpositie vóór -m (I § 109, 2a) (de acc. van 
de o-st. leeft alleen nog voort in de conjunctie quota cum). 
Verder de oude abl. qul, die in het oud-lat. gebruikt wordt in 
alle genera en zelfs met betrekking tot de plur,, en voortleeft 
in verstarde adverbiale uitdrukkingen als tit-qui-quam „geens¬ 
zins”, cëteröqul en a/iöquï „overigens”, atqul „maar op de een 
of andere wijze” „daarentegen”, quln < qul-ne „waarom niet?” 
e.a, In de pluralis: het oud-lat. heeft de nom. quês (sei ques 
esent in S. C. de Bacch. CIL E 581, 3, cf. Varro, L.L. VIII 50; 
quescumque bij Cato volgens Charisius I 91, 17 K). Zo ook 
quesdam bij Accius, Ribb. 447. Verder steeds in de dat.-abl. 
quibus en in de acc. ntr. quia, dat als conjunctie bewaard is. 

Alle andere vormen van sing. en plur. zijn gevormd van de 

st. qtto-jqua.-, soms versterkt met het partikel -i-: b.v. qui quae. 
Het oud-lat. heeft in de dat.-abl. plur. nog quis, gevormd van 
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de o-st. als lupls of hls, niet verkort uit quibus. Als archaïsme 
leeft deze vorm in de dichtertaal voort. 

§ 140. Flexie, quis is normaal gevormd met de uitgang -s; qui 

zonder -s uit *quo-1, cf. quoi op de forum-inscr. (CIL E 1), q0i 
op de Duenos-inscr. (E 4), quei vaker op inscr. (b.v. E 10); fem. 

v/ I 

quae < *qu a-i, soms zonder -i n.1. qua, vooral als indef. in de 
verbinding si qua en in het compos. aliqua; quid en quod hebben 
normaal volgens de pronominale flexie ~d. De gen. cuius, op 
inscr. vaker geschreven cuiius, is ontstaan uit *quojjos, dat op 
inscr. (CIL E 7) en bij Varro (L.L. VIII 44) aangetfoffen wordt 
als quoius. De dat. cui komt in deze vorm voor sinds de tijd van 
Augustus; hij berust op *quojjci en komt aanvankelijk voor als 
quoiei (CIL E 11 en passim), als tweelettergrepig quoii bij Pit. 
(Men. 493), en verder meestal, met name in de klassieke 
periode, als quoi. quoius cuius wordt bij Pit. zowel -v als ^ 
gemeten; quoi cui wordt door Pit. - -of gemeten, zonder 
dat het duidelijk is, of de tweemorige uitspraak eenlettergrepig 
of tweelettergrepig was. In de volgende eeuwen en door heel 
de klassieke periode is de uitspraak eenlettergrepig; in de 
keizertijd, bij Seneca en MartiaHs, komt de tweelettergrepige 
uitspraak fü ï dan weer op (met .korte eindsyllabe in tegen¬ 
stelling tot ëï). In de pluralis is de nom. masc. normaal qul < 
*quoi, waarvoor inscr. quei bieden (CIL E 581, 2 e.a.); ntr. is 
quae en qua, zoals in de nom. sing. fem. Over nom. qucs en 
dat.-abl. quis cf. boven § 139. 

Samengestelde vormingen van de 
interrogatief-indefiniet- en relatief-stam 

§ 141. 1. quisquis „wie ook”. Gevormd door middel van 
reduplicatie; het ntr. is zowel quicquid als quidquid (I § 143, la). 

2. ecquis „is er iemand die?”. Uit et-quis (I § 143, la); niet, 
zoals soms aangenomen, uit *ecce-quis. Het fem. is zowel 
ecquae als ecqua. 

3. aliquis „iemand”. Gevormd met de st. ali- van alias. Fem. 
is aliqua (cf. § 143, 1). 

4. quidam „een zeker iemand”, -dam is onverklaard. 
5. qutsnam „wie dan wel”. Uit quis ~f nam. 
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ij, 6. quispiam „iemand wie hij ook zij”. Uit mis + pe -f- iam • 
' i! 1| voor -pe cf. het adv. quippe < *quid-pe. ’ 

Ij ij! 7. quisquam „iemand”. Substantivisch gebruikt vooral in 
i|j ontkennende binnen. Uit fluts flUciTft/ cf, de a,bl. on -ï in liet 

j : adv. nëqulquam „geenszins”. F 

8- „ieder”. Enclitisch gebruikt. Uit quis + me met 
i( :11 oorspronkelijk copulatieve, vervolgens generaliserende beteke- 

;ii ins^van que; cf. ubi quemque hominem aspexero „waar en wie ik 
: i. j|‘ “ „ieder die ik zie” (Pit. Amph. 1048); zovaker in oud-lat, 

r- in de betekenis van quicumque „ieder die”. 
9. nmsquisque „ieder”. Niet-enclitisch. 
10. quicumque ouder qulcomque „ieder die”. Uit qul -f quom 

(cum) -j- que; eigenlijk „wie en wanneer”. 
11. qulvls „wie ge maar wilt”. Gevormd met de verbaalvorm 

vis. Het gebruik ging wei uit van de verbinding met de ace. 
quid-vls „wat ge wilt” of quem-vls „wie ge wilt”, 

.12- qullihet „wie ge belieft”. Gevormd met libet lubet. Het 
uitgangspunt is wel quid-libet; cf. ama quid lubet (Plt„ Curc. 38). 

§ 142. Opmerking. Van de st. qui- zijn nog gevormd de 
twee adjectief-vraagwoorden cuius cuia cuium „van wie?”, cf. 
Verg., Ecl. III1: cuium pecus ? an Mehboei? En cut%s met syncope 
ontstaan uit oud-lat. quomtis „wat voor een landsman?”. Cf. 
nostras vestris Arpwas (I § 111, 3a). 
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DE NUMERALIA 

§ 143. Cardinalia en ordinalia 

I 
II 
III 
im iv 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
X 
XI ■ 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
XVIII 
XVIIII XIX 
XX 
XXX 
XXXX XL 
L 
LX 
LXX 
LXXX 
LXXXX XC 
C 
CC 
CCC 
cccc 
D 
DC 
DCC 

Cardinalia 
ümts -a -urn 
duo -ae -o 
trés tria 
quattmr 
qulnque 
sex 
septem 
octo 
novem 
decem 
mdecirn 
duodecim 
trêdecim 
quattuordedm 
qulndecim 
sedeeim 
septendecim 
duodtvlgintl 
undëvlginfi 
vlgintl 
trigintï, 
quadr^gint* 
quinqmgint*. 
sexüginto. 
Septuagint*. 
octöginta 
nörikgint*. 
centum 
ducentl -ae -a 
trecenti -ae -a 
quadringentl -ae -a 
quingentl -ae -a 
sescentl -ae -a 
septingentl -ae -a 

Ordinalia 
primus -a -urn 
secundus 
tertius 
quartus 
qulntus 
sextus 
septimus 
oefavus 
nonus 
decimus 
undecimus 
duodecimus 
tertius decimus 
quartus decimus 
qulntus decimus 
sextus decimus 
septimus decimus 
duodëvlcësimus 
undancésimus 
vlczsimus 
trlcësimus 
quadrügcsimus 
quinquKgésimus 
sexzgzsimus 
septuzgèsimus 
octögësimus 
nönagësimus 
centësimus 
ducentësimus 
trecentësimus 
quadringentësimus 
quingentësimus 
sescentësimus 
septingentësimus 
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octingentl -ae -a octingentësimus 
DCCCC Höngentl -ae -a nöngentësimus 

mille ^ ' mlllësimus 
MM duo mllia bis mlllësimus 

De cardinalia van een tot twintig 

§ 144. Alleen ünus dm trës worden verbogen. In het indo- 
europees werd ook het telwoord voor „vier” verbogen, in het 
lat. is quattuor echter tot een indedinabile verstard. 

üms < oinos; de acc. wordt in het lat. nog aangetroffen on 
Scipionen-inscr.: honc omo (CIL 12 9). De oorspronke¬ 

lijke vorm van het woord zien we ook nog in het compositum 
Otnumama = „ümmamma” ter aanduiding van een Amazone 
op een oude spiegel (CIL I2 566). üfius kan vergeleken worden 
met het gr. hom. oïo<; „alleen” en is in vergelijking met de 
normale i.e. wt. voor „een” sem (cf. gr. zie, <' * sem-s) meer 
.nadrukkelijk en expressief. Voor de flexie cf. § 135, 

uuo is pen oude dualisvorm (cf. gr. Sóto). De lat, vorm heeft 
steeds -ö, hetzij pis een gevolg van de werking der jamben¬ 
verkorting, hetzij als voortzetting van een Le. doublet naast de 
normale vorm met -ö (in het grieks van Hom. vinden we reeds 
S<5o en SiSco naast elkaar). De acc. had aanvankelijk de dualis¬ 
vorm duo; zo nog bij Pit. Ep. 373, en als litterair archaïsme bij 
Verg., Aen. XI285, en Hor., Serm. 17,15. In een jongere fase 
richten ace. en gen. zich mede onder invloed van het jonge 
imr11 ^m duae naar de o- en a-st. en worden duös du&s (ntr, 
blijft duo) en duovutn duöt'uw. De dat.-abl. ondefgaat de invloed 
der cons,st. en wordt duöbus du&bus. Naar analogie van trhw? 
wordt in een oudere periode ook wel een gen. duo?» duum 
gevormd en wel in de verbinding duom-virum „van de twee¬ 
mannen , waaruit vervolgens dmrnvir naar triunivirum en trium- 
iur. Als zelfstandige gen. leeft duom nog voort bij Plautus en 
hallustius. In het laat-lat. komt de nom. plur. dul op, waaruit 
it. dm ontstond. 

Naast duo staat met gelijke flexie ambo „beiden”. Het woord 
houdt -ö tot in de laat-lat. periode, wanneer het onder invloed 
van duo en in overeenstemming met de algemene ontwikke- 
hngsgang van -ö in eindpositie (I § 18, 7) tot ambo wordt 
(cf. Val. Flaccus VII 653). 
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trés is een oude Ast. en ontstond uit *trej~es. Het ntr. is tria 
met daarnaast een oudere i.e. vorm */rI, zoals in trï-ginti. Daar¬ 
naast wordt tri- (met ï) aangetroffen als eerste lid* in samen¬ 
stellingen als tri-ceps tri-für e.a. en tre- in tn-centum, waar¬ 
schijnlijk met e ten gevolge van assimilatie onder invloed van 
de e der volgende syllabe, die in het compositum de toon droe». 
De flexie van tres is geheel volgens de Ast. De acc. is trés naast 
een ouder iris < *tri-»s. 

quattuor. In de composita van het type qmdrupës (naast 
quadripës naar tripës etc.) en quadr&ginfa is -dr- Lpl.v. ~tr- vreemd 
en niet afdoende verklaard (I § 57). 

qulnque < *kmnkm (gr. névre) met overgang van e in i voor 
yelare nasaal (I § 21, la) en secundaire rekking van de i onder 
invloed van qulntus qulnctus, waar de vocaal gerekt werd vóór 
de groep -kt-, zoals b.v. ook in sMctus iünctus e.a. In het vulg.- 
lat. ontstond door dissimilatie de vorm cinque, waarop fr. cinq 
berust. 

novem heeft zijn -m secundair gekregen van decem. Men zou 
verwachten Hoven, cf. nönus < *noven~os en nöt&gintd. (cf. ook 
I § 43: het lat. spreekt in eindpositie bij voorkeur niet -n maar 
-m). 

decem. 11-17 zijn samenvoegingen van het type m-decim < 
< *oin(o)s-dekem; de ü van undecim is uit ü verkort voor -nd- 
(I § 18, 2); -im in plaats van -et» is in deze verbindingen vreemd 
en niet in overeenstemming met de normale tendenties van de 
uitspraak (I § 109, 2a); men meent een verklaring te vinden in 
het feit, dat we te doen hebben met zwakbetoonde eindsyllaben 
van langere woorden, waardoor het proces van de reductie van 
e tot / in de hand gewerkt zou zijn. qulndecim ontstond door 
syncope uit qu\n(que)-decem; sëdecim met vereenvoudiging van 

„de consonantgroep in middenpositie uit sex-decet» via 
decem en met normale rekking van de e in de eerste syllabe 
(I § 150, 2b); 18 en 19 dmdëvlgintl undëvlgintl = „twee” en „een 
van twintig”. 

De cardinalia van twintig tot honderd 

_ § 145. vlgintl is een compositum van de beide dualis-vormen 
vl = „twee” en -gintl = „tientallen”; vandaar de afwijkende 
vorm in vergelijking met trïgmta. quadr&gintÏL etc. trlgintz is 
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samengesteld uit de oude ntr. plur. tri van de z'-st. (cf. § 144) 
en -ginta, waarin de oude vorming van het ntr. plur. op -a 
voortleeft (§ 69). De overige tientallen zijn alle met dit element 
-ginto. gevormd: quadragintH quinqtiknnfa sex&gintH etc. De 
midden -a- van deze vormen is onverklaard; mogelijk moeten 
we het uitgangspunt zoeken in de groep -ra- van quadr&gintïi. 
Vreemd is ook de g van -gint& naast de c van trl-cësimus; een 
afdoende verklaring is moeilijk; misschien moet het uitgangs¬ 
punt gezocht worden in nöna-ginta naar nön-gentl (cf. § 146), 
Septuaginta heeft zijn u wel naar een verloren octinginfa (cf. 
octö < *oktor en gr. èySoVJrjxovTa), dat op zijn beurt door 
invloed van octö overgegaan is in octöginta. 

De cardinalia van honderd tot duizend 

§ 146. centum is wel een subst. ntr. „honderdtal”. De andere 
honderdtallen werden aanvankelijk in het lat. weergegeven 
door composita in het ntr. sing. van het type ducentum sescentum, 
zoals deze b.v. bij Lucilius nog worden aangetroffen. Sinds 
Plautus echter vindt men daarnaast de hiervan afgeleide ad¬ 
jectief-vormingen van het type ducentl, die uit de aard der zaak 
steeds in de plur. staan. De_g van quadringentl quingentl septingentl 
octingenil nöngentl is secundair; primair is de c van ducentl etc. 
Wellicht ontstond de g in de vormen septingentum en nöngentum 
als gevolg van de positie tussen voorafgaande en volgende 
nasaal; van hieruit is zij dan overgegaan op de andere honderd¬ 
tallen en op de tientallen van het type nön&gintH. De -in- van 
octin- is wel overgenomen van septin-; quadrin- is weer gevormd 
naar octin-, 

mille is in het oud-lat. nog een ntr. subst., waarvan een gen. 
kan afhangen: mille hominum, In het klassiek lat. wordt het 
steeds gebruikt als adject.: mille homiriës. De plur. mllia is steeds 
een subst. met de flexie van de z-st.: mllium mllibus. 

De ordinalia 

§ 147. De ordinalia zijn vanaf 4 suffixale vormingen, af¬ 
geleid van de cardinalia. Van 1 - 3 hebben ze eigen en geïso¬ 
leerde vormen. 

primus < prls-mos, cf. prlscus „oud”, is eigenlijk een super- 
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latiefvorming met het suffix -mo- (§ 109,2). secundus < *sequonclos, 
eigenlijk „de volgende”, is een verbaaladjecdvum bij sequor 
(§11, 10b); hiervoor wordt ook soms gebruikt alter (§ 134, 2). 
tertius < *tritios, met syncope *trtios. quartus qulntus sextus zijn 
gevormd met het suffix -to-, septimus octövus < * oktöv-os (met 
oer-italische overgang -ö/z- > -acf. osc. Ubtavis — „Octa- 
vius”), nönus < *noven-os, decimus zijn eenvoudig gevormd met 
-o-. Verder zijn alle ordinalia op -ësimus gevormd: vlcësimus < 
< *vlkënsimos (cf. ouder vicensuma in enkele oud-lat. inscr., 
zoals Lex repet. 21 en Sent. Minuc, 27, cf. I § 42). Eveneens 
trlcësimus en vervolgens met g (die weer secundair is naast de c 
van trlcësimus en vlccsimus) quadrUgêsimus qulnqm.gësimus etc. Bij 
de honderdtallen cent t si mus ducenttsimus etc. is -tsimus dan verder 
geheel als Suffix behandeld en consequent aan de vorm der 
cardinalia toegevoegd. Zo ook mlllësimus. 

Multiplicativa en distributiva 

multiplicativa distributiva 
semel singull -ae -a 
bis blnl 
ter ternl trlnl 
quater quateml quadrlnl 
qulnquiës qtml 
sexics scnï 
septits septcnl 
octits octönl 
novics ttovënl 
deciès dënl 
vlciës vlccnl 
trlcics trlccnl 
quadr&giës etc. quadr&gëni etc. 

De multiplicativa 

§ 149. setnel bevat de i.e. wt. sem voor één, die ook in sem-per 
aanwezig is; zo ook in sin-gulï met overgang van sem- in sim- 
voor velare nasaal (I § 21, la), en in sim-plex en sim-plus, waarbij 
de overgang sem- in sim- moeilijk te verklaren is. bis uit ouder 
dvis (I §f 137, 3 en 125, 2), cf. du-plex du-plus „dubbel”, tep < 
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< terr < *ters < Hris met syncope van iy cf. terruncius „drie- 
twaalfde van een as” „driecentstuk”, en verder de uitspraak terr 
bij Plautus, Bacch. 1127. quater < *kn>atrus, i.e. *kmtrusy zoals 
ager < *agros. Vanaf 5 treden regelmatige vormingen op en wel 
afleidingen van de cardinaüa op -ics, ouder -iêtts (I § 42): 
sexic(n)s septil(n)s etc. Op dezelfde wijze zijn ook gevormd 
toiit(n)s qmtil(n)s complxxrizns (Pit. Cato) paucicns (Paulus- 
Festus). 

De distributiva 

_ § 150. singull is waarschijnlijk een compositum met als eerste 
lid sem-; het tweede lid wordt wel in verband gebracht met de 
wt. gen cf. gigno. Alle andere distributiva bevatten het suffix no~, 
dat ook in mus aanwezig is; blnl < *dvis-no- is dus een afleiding 
van bisdvis; term. < *tris-no-; hiernaar vervolgens quater-n\ etc.; 
anderzijds ontstonden ook trim. en quadrlnl naar bM etc. 

NUMERALIA, INDECLINABILIA (§§ 149—152) 

DE INDECLINABILIA 
t 

§ 151. Naast de geflecteerde vormen heeft het latijn, zoals 
iedere andere taal, een aantal nominale en pronominale vor¬ 
mingen die buiten de bestaande flexiesystemen vallen en niet 
aan regelmatige veranderingen van hun vorm onderhevig zijn. 
Een structurele ordening van deze indeclinabilia is in de regel 
niet mogelijk. Wij bespreken hier twee groepen, waarin althans 
voor een deel een zekere regelmaat te bekennen is. 

Adverbia 

§ 152. Adverbia zijn on veranderlijke woorden, die in de zin 
naast andere woorden, vooral verba en adjectiva, voorkomen, 
om een bijkomende nuance tot uitdrukking te brengen. 

Het latijn kent een aantal op uiteenlopende wijze gevormde, 
geïsoleerde adverbia, die .niet als delen van een bepaald systeem 
worden gevoeld. Hiertoe behoren allereerst verstarde nominale 
vormen, die los zijn komen te staan van het gewone flexie¬ 
systeem. 

1. Nominativi van het type aliter < *aliteros, waarvan de 
nominatief-functie nog zichtbaar is in een zin als Pit., Truc. 172 
lange est aliter amcus atque amator. Zo ook deinceps, oorspronkelijk 
een adjectief op gelijke wijze gevormd als princeps, en als zo¬ 
danig nog gebruikt in een oud-latijnse inscr., de Lex repet.: 
index deinceps faciat pr<.incipe cessanie, item quaestor > (CIL E 
583, 79). Verder rnrsus < re-vorsus, retrörsus < retrö-vorsus 
(beide naast de acc. rursum retrörsum), gevormd met het part, 
perf. pass. rnrsus versus. 

2. Accusativi treden in verstarde vorm op in snrsum <i sub- 
vorsum (naast het minder gebruikelijke sfcrsus); verder de boven¬ 
genoemde rxxrsum retrörsum; ook plhrumque perperam (naast het 
zelden gebruikte adj. per perus) dam palam prötinam e.a. 

3. Ablati vi worden eveneens op deze wijze gebruikt: gratis 
en gratiis, forte sponte magnopere eadem recta contra, supra modö 
vulgöprincipiö meritö(d) en vele andere. 

4. Naast deze verstarde flexievormen staan vrij veel woord¬ 
groepen, samengesteld uit praeposkie plus nomen, die tot 
vaste verbindingen zijn geworden en als één woord worden 
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gevoeld: ad-modum af-fatim dë-nuo in-vicem l-licö (< *in-stiocö) 
sê-dulö pro-fectö quem-ad-modum inter-ek ant-ék ante-hkc post-ek 
post-hkc int er dm e.a. Dat deze verbindingen inderdaad als één 
woord werden gevoeld, blijkt uit de behandeling van de korte 
vocalen in de middensyllaben van ïlicö sëdulö profectö e.a. Op 
weer andere wijze samengesteld zijn woordgroepen als qukquk- 
versum quk-rë scl-licet sis ( < sï vis) etc. 

§ 153. Hiernaast heeft het lat. enige produlctieve vormingen» 
die in de historische periode als paradigmata dienen voor 
grotere groepen van adverbia, welke een belangrijk aantal van 
dit soort vormingen omvatten: 

1. op -ë, zoals longt probc, ouder -ëd, zoals nog in rected 
(CILI2 365) en facilumed(S,C. Bacch, 27). Op deze wijze worden 
geregeld alle adverbia gevormd van de adjectiva met o-st„ 
waaronder ook alle superlativi, dus maxime gravissimB etc. Naar 
hun origine zijn dit wel ablativi (§ 64), zoals ook de overeen¬ 
komstige, doch geïsoleerde adverbia op -ö(d).cti ~k(d) van het 
type meritö(d) extrk(d). De veel gebruikte vormen bene en male 
hebben -ë ten gevolge van de werking van de wet der jamben¬ 
verkorting (I § 18, 5). 

2. op -ïi)ter worden gevormd de adverbia van alle adjectiva 
der 3. declinatie: kcriterfortiterferöciterverketter fëllciteretc. De 
vormingen op -ter gingen wel uit van audketer, dat door syncope 
ontstaan was uit audkeiier ; naar dit voorbeeld ontstonden dan 
vervolgens lubenter dlligenter sapienter clëmenter etc. Een mogelijk 
andere verklaring is, dat deze vormen ontstonden door haplo- 
logie, b.v. uit *luben(ti)ter etc. (I § 97). 

Het uitgangspunt voor de vormen op -(i)ter moet wellicht 
gezocht worden in aliter „anders”, dat ontstond uit een oude 
nominativus *aliieros. In dezelfde begripssfeer als aliter liggen: 
pari ter similiter aequiter; in aansluiting hieraan breidde de 
vorming zich dan verder uit en werd ten slotte algemeen. In het 
oud-lat. vinden we deze vormingen ook bij adj. op -us: aequiter 
ampliter largiter düriter saeviter blanditer e.a. Pas in het klassiek 
lat. raakt het type uitsluitend gekoppeld aan de adj, van de 
3. deel. Cicero heeft in zijn oudere geschriften nog nümkniter, 
in de jongere echter uitsluitend hxxmknc. Een bijzondere groep 
vormen de adv. op -ter, die van praeposities zijn gevormd. Naar 
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het voorbeeld in : inter ontstonden subter obter praeter propter bij 
sub ob prae prope etc. 

3. op -(i)tus is een bepaald aantal adverbia gevormd, waar¬ 
onder wel van ouds overgeleverd is intus bij in, In aansluiting 
hieraan ontstond dan subtus naast sub (cf. inter subter). Verder 
kennen we enkele, in semantisch opzicht bij elkaar horende 
groepen van vormen op -itus, die grotendeels wel occasioneel 
ontstonden en niet duurzaam bleven voortleven: penitusfmditus 
rkdlcitus stirpitus; verder dwlnitus hümknitus eaelitus; ten slotte 
pxxbUcitus antlquitus prlmitus. Alleen intus en subtus leven in de 
rom. talen voort. 

4. op -tim en -sim wordt een vrij grote, hoewel tot onvrucht¬ 
baarheid gedoemde categorie van adverbia gevormd, waarvoor 
het uitgangspunt gezocht moet worden in de acc. sing. van 
//-abstracta (§ 14, la); zo partim „deels” bij pars < *part(i)s 
(I § 111, 3a). Meestal hebben we te doen met verbaalafleidingen: 
cursim statim cönfestim raptim passim strictim stnstm pedepressim 
sëparktim certktim e.a. Daarnaast staat een aantal denominatieve 
vormingen, die overwegend distributieve betekenis hebben; 
hierbij dienen wij waarschijnlijk uit te gaan van nöminküm, dat 
met nomen i.phv. met nomirikre in verband werd gebracht en dat 
tot voorbeeld werd voor cüriktim „naar curiën”, centurïktim 
„naar centuriën”, tribxxlim „naar tribus”; zo ook ordinktim 
generktim ösfiktim turmktim gregktim membrktim e.a. Ook prono¬ 
minale vormingen vallen hieronder: tuktim nostrktim alternktim. 

5. Bij de comparativi wordt regelmatig de nom.-acc. sing. 
ntr. als.adverbium gebruikt, b.v.peius longiusgravius. Incidenteel 
gebeurt dit ook bij adj. van o- en /-st.: multum nimium parum 
cëterum factie immkne. 

6. De adverbiale vormingen op -mente in de rom. talen gaan 
niet terug op een overeenkomstige categorie van adv. in het 
lat., maar hebben wel voorgangers in uitdrukkingen als mini- 
tantl mente, percussk mente, sknk mente, /5/a mente e.a.; cf. it. rara- 
mente dolcemente, fr. vraiment constamment etc. 

Praeposities 

§ 154. De praeposities ontwikkelden zich aanvankelijk uit 
adverbia, doordat deze enerzijds regelmatig werden gebruikt in 
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verbinding met bepaalde casus der nomina, en anderzijds als 
eerste lid in verbale samenstellingen (praeverbia). De ont¬ 
wikkeling van adverbium tot praepositie zien .we zich in som¬ 
mige gevallen nog in de historische periode voltrekken. Zo 
kent het oud-lat. cöram nog uitsluitend als adverbium „open¬ 
lijk”; sinds Cicero treedt het echter ook op als praepositie met 
de abl.: cöram genere meö „ten overstaan van mijn schoonzoon”; 
simul is vrijwel steeds adverbium „tegelijkertijd”; daarnaast 
wordt het soms als praepositie met de abl. (naar cum) gebruikt, 
b.v. simul nöbis „tegelijk met ons”; retro is in het klassiek lat. 
steeds adverbium „terug”; in het laat-lat., sinds Apuleius, 
wordt het echter ook als praepositie gebruikt met de abl.: vv.de 
retro me „kom achter mij”. 

§ 155. Een aantal van de latijnse praeposities heeft zich, 
evenals de adverbia, ontwikkeld uit oorspronkelijk nominale 
flexievormen; zo b.v. de ablativi causü en a/ia, die steeds achter 
de genitivus van het bijbehorende subst. werden geplaatsten 
geleidelijk tot praeposities verstarden met de betekenis „omwille 
van”; adversum en adversus „jegens”, gevormd met de acc., 
respectievelijk met de nom. van het part. perf. pass. versus; 
penes „in het binnenste van” „bij” „in de macht van”, eens 
locativus zonder uitgang bij het ntr. penus -oris „mondvoor¬ 
raad”, oorspronkelijk wel „binnenste van het huis, waar de 
mondvoorraad werd opgeborgen”; tenus „tot aan”, wellicht 
verstarde nom. sing. van tenus -oris „vogelstrik”; ƒM en sinds 
Varro flne „tot aan”, abl. sing. van fïnis; circum „rondom”, 
acc. sing. bij circus „kring”. Bij dit soort praeposities treedt 
zeer vaak een aarzeling op in de rectie. Zo staat tenus met abl. 
gen. of acc.; fml met abl. en gen.; forvs staat met gen. en acc.; 
cöram met abl. of gen.; dam met abl. en acc. 

§ 156. Hiernaast staan oude overgeërfde vormingen, die 
waarschijnlijk ook eenmaal naamvalsvormen zijn geweest, 
welke geïsoleerd raakten en vervolgens tot adverbia en dan ook 
tot praeposities verstarden. Over de wijze waarop zij zijn 
gevormd, is echter niets te zeggen, daar dit proces te ver terug 
ligt. In tegenstelling tot de voorafgaande groep kunnen zij niet 
alleen dienen als praeposities maar ook als praeverbia in verbale 
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samenstellingen. Als praeposities hebben zij bovendien een 
vaste rectie; wanneer ze met verschillende naamvallen worden 
verbonden, beantwoordt daaraan een verschil in betekenis. Tot 
deze groep behoren b.v. in met endo en indu- (indu-pervre)y sub ob 
per a(b) met abs, pro ex met ë, ad cum prae e.a. 

§ 157. De benaming „praepositie” is niet zeer bevredigend. 
Als adverbia waren deze woordjes eenmaal zelfstandig en 
waren ze niet gebonden aan de plaatsing vóór een bepaald 
woord. Toen ze in het systeem van de rectie werden ingescha¬ 
keld, .werden ze meestal geplaatst vóór hun substantivum, waar 
ze bij hoorden en waarmee ze als enclitica een woordgroep 
gingen vormen, maar ook vaak erachter, terwijl de plaatsing in 
andere gevallen wisselt. Zo staan causv en grativ steeds achter 
hun substantivum; eveneens tenus: pübe tenus of met gen. 
crürum tenus (beide bij Verg.); ook/M: vnsvrumflnl „tot aan 
de hengsels”, osse f lnl „tot op het been”. Minder vaak staan 
achter hun substantivum circum post cöram iuxtv ; cum staat steeds 
achter de vormen van het pron. pers.: mêcum tëcum secum 
nöbiscum vöbiscumj zo ook vaak bij pron. rel.: quöcum qmbuscum 
naast cum quö, cum quibus. 

§ 158. Daar de praeposities over het algemeen kleine, doch 
anderzijds zeer veel gebruikte woordjes zijn, valt het niet'te 
verwonderen, dat zij hun positie trachten te versterken. Dit 
wordt bereikt, doordat verschillende praeposities worden ge¬ 
combineerd tot een geheel, zoals daarnaast ook één verbum 
met verschillende praeverbia kan worden samengesteld. Daar 
het hier het resultaat van een affectwerking geldt, zullen we de 
meeste voorbeelden van dit gebruik kunnen verwachten in de 
documenten van de omgangstaal. Zo ontmoeten we in het laat- 
lat. combinaties als dëpost expost Insuper dësuper exadversum 
incöram e.a. De rom. talen laten de doorwerking van deze ten¬ 
dentie zien in vormen als fr. devant < dë-ab-ante e.a. 
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Infectum en perfectum 

§ 159. De opbouw van het latijnse verbaalsysteem wordt 
beheerst door de tegenstelling tussen de infectum-stam en de 
perfectum-stam. De grondgedachte van deze tegenstelling komt 
reeds tot uitdrukking bij de romeinse grammaticus Varro 
(L.L. IX 96-101 en X 33; 47-48), die de infecta plaatst tegenover 
de perfecta en in dit verband o.a. de groep discebam disco discam 
stelt tegenover de groep didiceram didici didicero. 

Zowel van de infectum-stam als van de perfectum-stam 
wordt een aantal vormen afgeleid, die in elk van deze groepen 
op onderling dezelfde wijze geordend zijn. Zo vinden we niet 
slechts in het infectum, maar ook in het perfectum een indica- 
tivus van het heden, het verleden en de toekomst; een conjunc- 
tivus van het heden, die tevens ook voor de toekomst wordt 
gebruikt, en een conjunctivus van het verleden; ten slotte in 
beide een infinitivus: 

infectum perfectum 

indic. düco düxl 
• düccbam düxeram 

dxscam (düccs) düxero 

conj. dxscam (dücös) düxerim 
dücerem dxixissem 

inf. dücere düxisse 
Daarnaast worden van de infectum-stam nog gevormd: een 

imperativus düc, een participium dücëns, een gerundium dücendl, 
met een participium op -mus dücendus. 

Niet onmiddellijk van een dezer stammen afgeleid, maar wel 
in nauwe relatie tot de perfectum-stam staande, is er verder een 
z.g. participium perfecti passivi op -tus (-sus) : ductus, een hiervan 
gevormd supinum ductum en ductü, en een infinitivus futuri 
ductnr/m (esse), waarvan weer het participium futuri ductürus is 
afgeleid. 

Voor het medio-passivum levert de gewone infectum-stam 
eveneens in het activum de vormen voor de ind., conj., infin. 
en imper. De perfectum-stam is hier echter uitgeschakeld. In 
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plaats daarvan worden de vormen van de perfectum-groep 
omschreven door middel van het part. op -tus (-sus) en de 
copula: ductus sum, ductus eram, ductus ero etc. 

§160. De infectum-stam en de perfectum-stam staan in 
beginsel los van elkaar, m.a.w. wanneer men de infectum-stam 
kent, is daarmede niet tevens de perfectum-stam gegeven. Zo 
hebben we bij de a-ver ba amo : am&vi, maar anderzijds ook 
domo : domui. Bij de ejo-verba staan dlco : dlxï naast lego : Icgi etc. 
In de infectum-stam vitico is een «-infix aanwezig, dat in de 
perfectum-stam viel (overigens met -Ï-) ontbreekt, gigno heeft 
praesens-reduplicatie en nultrap van de wortel, terwijl genui de 
reduplicatie mist en de voltrap van de wortel vertoont. Het 
komt ook voor, dat tegenover twee verschillende. infectum- 
stammen slechts één perfectum-stam staat. Zo hebben we naast 
sldo „gaan zitten” en sedeo „zitten” vanouds slechts één per¬ 
fectum sëdl (later ook sidi bij sldo.) Naast sisto „gaan staan”en 
sto „staan” staat het perfectum stetl. In weer andere gevallen 
berust de perfectum-stam op een geheel afwijkende wortel; zo 
fero naast tuil, sum naast ful, ferio naast percussl of lel. Daarnaast 
doet zich ook het geval voor, dat de infectum-stam een simplex 
is, de perfectum-stam daarentegen een compositum; door het 
praeverbium wordt dan een nadere nuance aan de betekenis 
van de verbaalstam toegevoegd: folio „ik hef op” naast sustull 
„ik heb opgeheven”, waarbij in het perfectum het terminatieve 
karakter van het proces door de toevoeging van het prae¬ 
verbium wordt onderstreept. Het latijn zet hiermede een oudere 
toestand voort, waarin het normaal was, dat de perfectum-st., 
die de handeling onder een ander gezichtspunt tot uitdrukking 
bracht dan de infectum-st, een geheel eigen vorming vertoonde. 

Nu treedt er in de historische periode van het latijn, vooral 
bij de afgeleide verba, wel een tendentie tot regelmaat op; we 
hebben dan amo \ amavl, dëleo : dëlëvi, audio : audlvl etc. Maar 
deze nieuwe streving heeft de oude toestand, die zich het 
duidelijkst in de derde conjugatie demonstreert, toch niet 
geheel kunnen verdringen. 

§ 161. Met het morfologisch onderscheid tussen infectum - 
en perfectum-stam correspondeert een functionele tegenstelling. 
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In de vormen van het infectum wordt de handeling als onvol¬ 
tooid, in het algemeen als onbepaald, in het perfectum daaren¬ 
tegen als voltooid, in het algemeen als bepaald, gezien; zo 
venio „ik kom” naast (per)vènl „ik ben aangekomen”. Primair 
heeft deze tegenstelling alleen betrekking op de wijze waarop 
het verloop van de handeling wordt voorgesteld (actie of 
aspect), daarentegen niet zonder meer op de tijd waarin de 
handeling wordt geplaatst. Vandaar dan ook, dat het latijn 
perfecta kent die uitsluitend op het heden betrekking hebben; 
zo ttövl „ik weet”, meminï „ik herinner mij”, ödl „ik haat”. 
Hierbij valt alle nadruk op de toestand waarin het subject ten 
gevolge van de voltooide handeling verkeert. Daar de vol¬ 
tooide handeling echter krachtens haar aard gemakkelijk in het 
verleden wordt geprojecteerd, heeft zich de relatie met het 
verleden als een gebruikelijke nuance aan de perfectum-stam 
gekoppeld. De functie van de perfectum-st. heeft daardoor iets 
tweeslachtigs: naar omstandigheden kan de nadruk vallen op 
het voltooide karakter van de handeling en de verhouding van 
het feit dezer voltooide handeling tot de persoon die in het 
heden spreekt, ofwel op de relatie van de (voltooide) handeling 
met het verleden: dixi kan gebruikt worden voor „ik ben klaar 
met spreken” (de redenaar kondigt het einde van zijn toespraak 
met aixi aan), maar het komt evenzeer voor in een verbinding 
als hert dixit se hodie venturum esse „hij heeft gisteren gezegd, dat 
hij vandaag zou komen”; vixit vindt men voor „het is met zijn 
leven afgelopen” en daarnaast in diu vixit felix „hij leefde lang 
en gelukkig”. 

§ 162. Het latijnse perfectum omvat morfologisch gezien, 
vormen, die vergeleken kunnen worden met griekse aoristus- 
vormingen (cf. n-perf. met r-aor.), en andere, cüe men kan ver¬ 
gelijken met griekse perfectum-vormingen (cf. de geredupli- 
ceerde perfecta). Bij de griekse aoristus had zich reeds vrij 
vroeg, als een geregeld verschijnsel, de relatie met het verleden 
ontwikkeld; het perfectum bleef in het grieks daarentegen 
lange tijd met het heden verbonden. Dit verklaart voor een 
deel de zekere tweeslachtigheid in het gebruik van de latijnse 
perfectum-stam. Maar afgezien daarvan blijft het feit, dat de 
voorstelling van de voltooide handeling in het algemeen en 
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steeds uit de aard der zaak zelf gemakkelijk met het verleden 
wordt geassocieerd, terwijl de geschiedenis bewijst, dat de taal 
anderzijds toch steeds de behoefte blijft gevoelen, een 
duidelijke uitdrukkingsvorm voor de voltooide handeling te 
bezitten. Wanneer dan ook in een latere periode van het latijn 
in het gebruik van het perfectum de relatie tot het verleden al 
te zeer gaat overheersen, zoekt de taal vanzelf een nieuwe uit¬ 
drukkingsvorm voor het begrip der voltooide handeling, en 
deze wordt gevonden door het inschakelen van de omschrijving 
met habëre en het participium perfecti passivi. 

Tempus- en modus-stammen 

§ 163. Om de tijdsrelatie tot uitdrukking te brengen, maakt 
het latijn niet, zoals dat wél het geval is met het grieks, gebruik 
van het augment of van primaire naast secundaire persoons¬ 
uitgangen, maar voegt het aan de infeetum- zowel als aan de 
perfectum-stam bepaalde suffixen toe, waardoor z.g. tijd- 
stammen ontstaan. Zo wordt in de groep van het infectum de 
indicativus van het verleden steeds gekenmerkt door -£a-: 
iaud.2i-bv.-s dic-è-bv-mus; de indicativus van het futurum soms 
door -bojbe- (resp. in de lat. uitspraak -bujbi-), ofwel door -ë-: 
iaudk-bo monë-bi-mm naast dic-t-s. Ook van de perfectum-stam 
worden op overeenkomstige wijze tijdstammen gevormd. Zo 
wordt de indicativus van het plusquamperfectum gekenmerkt 
dóór -erv-: dïx-er&s fcc-erv-tis; van het futurum exactum 
door -erojere- (resp. -erujeri-): dïx-eru-nt fëc-eri-tis. 

§ 164. Ook de modusvormen worden met behulp van eigen 
suffixen gevormd, die wisselen mét de tijdstammen en soms 
mét de conjugaties (verbaalstammen). Zo speelt bij de vorming 
van de conjunctivus van het praesens het suffix -a- een grote 
rol: ieg-v-s doce-v-s audi-v-s; in de 1. conj. echter -ë-.* am-ë-s; de 
conjunctivus van het imperfectum wordt in alle conjugaties 
gekenmerkt door -rë-: amv-rë-s kg-e-rë-s; van het plusquam¬ 
perfectum door -issë: dïx-issë-s audïv-issë-s. 

Persoonsuitgangen 

§ 165. De persoonsuitgangen, die achter de tempus- en 
modus-stammen worden gevoegd, brengen tot uitdrukking de 
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personen, d.w.z. de verhouding van de spreker tot het subject 
van de zin, verder de numeri, t.w. de singularis en de pluralis 
(de dualis is in het lat. niet meer aanwezig), en ten slotte de 
genera verbi en wel activum en passivum. De persoonsuit- 

angen zijn in alle tempora en modi van het activum gelijk, 
ehalve in de imperativus praesentis, die geen eigenlijke ver- 

baaluitgangen heeft, en in de indicativus perfecti, waar een 
serie van eigen uitgangen aanwezig is. Hetzelfde geldt ook voor 
de niet omschreven vormen van het passivum, waar eveneens 
in alle tempora en modi gelijke persoonsuitgangen worden 
aangetroffen, met uitzondering van de imperativus. 

Genera 

§ 166. Van de drie genera, activum, medium en passivum 
welke'voor het indo-europees aangenomen moeten worden, en 
die b.v. in het grieks voortleven, kent het la tij n uitsluitend het 
activum en het passivum. Voor zover het oude medium in 
resten is blijven voortleven, zijn de vormen geheel en al samen¬ 
gevallen met die van het passivum. Als grammaticale categorie 
is het medium voor het latijn dan ook uitgeschakeld, maar bij 
bepaalde verba is het gebruik van het passivum - vooral in die 
gevallen, waarin het passivum met een objectsaccusativus 
wordt geconstrueerd - van die aard, dat we het moeten be¬ 
schouwen als een voortzetting van het oude medium. Zo b.v, 
copulantur dextras „zij reiken elkander hun rechterhand”, velor 
caput „ik bedek mijn hoofd”, induor arma „ik trek mijn wapen¬ 
rusting aan”. We hebben in deze gevallen te doen met het van 
ouds bekende medium, aanduidend dat het subject op indirecte 
wijze bij de handeling is betrokken. Daarnaast vinden we ook 
voorbeelden van het z.g. reflexieve gebruik van het medium, 
waarbij wordt aangeduid, dat het subject op directe wijze n.1. 
als object aan de resultatieve werking van de handeling deel 
heeft; b.v. vehor „ik laat mij rijden”, disimgor „ik scheid mij 
af”, cingor „ik omgord mij”, corrumpor „ik laat mij omkopen”. 
Ook leven verschillende oude media voort in de z.g, deponen- 
tia, zoals sequor ~ gr. Ircojux!.. Het gevoel voor de mediale 
nuance is hier echter volkomen verloren gegaan en de betekenis 
wordt als zuiver actief ervaren. 

90 

VERBUM (§§ 165—168) 

§ 167. Het gebruik van het passivum is in het latijn zeer 
verbreid en wel in tweeërlei vorm: ; 

1. Het persoonlijk gebruik, dat wij als normaal voelen, en 
waarbij een persoonlijk subject gegeven Is, terwijl de agens 
door a(b) + abl, tot uitdrukking gebracht kan worden. Dit 
gebruik komt uitsluitend voor bij transitieve verba, in gevallen 
dus waarin het verbum in het activum met een accusativus 
wordt geconstrueerd. Het is het type: pwr Icmdatnr a patre „de 
jongen wordt door zijn vader geprezen”. Deze gebruikswijze 
van het passivum staat dicht bij die van het medium, b.v. vehor 
„ik laat mij rijden” of „ik word gereden”, naast veho „ik rijd” 
„beweeg voort”. 

2. Het onpersoonlijk gebruik, waarbij in tegenstelling tot het 
vorige de agens van de handeling niet wordt genoemd. Plautus 
heeft tal van uitdrukkingen van het type bibitur „men drinkt”, 
estur „men eet”, factie nubitur „men trouwt makkelijk”, caktur 
„het is warm”. Vergilius zegt Uur in antiquam silvam „men gaat 
een oud woud binnen”; „verboden toegang” wordt op°een 
inscriptie tot uitdrukking gebracht door: privatum; precario 
adeitur. Het gebruik van dit onpersoonlijk passivum, dat ook 
in andere talen voorkomt, is in het latijn en vooral in het oud- 
Iatijn (evenals in de overige italische talen) zeer verbreid, zodat 
het niet uitgesloten is, dat hierin de origine van het latijnse 
passivum gezocht moet worden. 

Deponentia 

§ ^68. Deze aanduiding, d.w.z. „werkwoorden, die, hoewel 
actief in betekenis, hun actieve vorm hebben afgelegd” is een 
ongelukkige, door de latijnse grammatici gegeven benaming 
van verba die op grond van hun betekenis vroeger uitsluitend 
mediaal gebruikt werden, zonder dat een actieve gebruikswijze 
daarnaast stond; zo b.v. vescor „ik voed mij” „ik eet”. Op de 
duur is echter de mediale nuance in het gebruik dezer vormen 
volkomen op de achtergrond geraakt en werd hun betekenis 
zuiver actief gevoeld: „ik meen” kan worden uitgedrukt door 
puio maar ook door reor of arbitror; „ik vrees” door timeo maar 
ook door vereor etc. Vandaar dat de categorie der deponentia in 
het latijn zeer zwak staat en van begin af aan de neiging ver- 
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toont om samen te vallen met het activum, zodat overgangen 
van de ene categorie in de andere, met name in de omgangstaal, 
geen zeldzaamheid zijn. Zo is contemplor „ik beschouw” de 
gewone vorm, Plautus heeft echter ook contemplo; anderzijds is 
euÜüto „ik kom te hulp” normaal, maar Pacuvius heeft daarnaast 
admtor. De omgangstaal vertoont in het algemeen de tendentie 
de dep onent ia uit te schakelen, daar zij te weinig eigens hebben, 
om zich als levende categorie te kunnen handhaven. Dit wordt 
ook in de hand gewerkt, doordat activum en deponens ver¬ 
schillende vormen gemeenschappelijk hebben en wel het 
participium praesentis en futuri en het gerundium en.gerun¬ 
divum; van sequor en lego vinden we zonder uiterlijk onder¬ 
scheid naast elkaar: sequens en legëns, secutxsrus en lèctpms, 
sequendl en legendï, sequendus en legendus; en de betekenis is bij 
beide groepen gewoon actief „volgend” en „lezend” etc. De 
ontwikkeling loopt hierop uit, dat de omgangstaal het gevoel 
voor de deponentia totaal kwijtraakt, zodat zij in de latere 
perioden van het latijn alleen nog voortleven in litteraire en 
wetenschappelijke kringen. Een schrijver als Tertullianus 
schept nog nieuwe deponentia als coniectön „vermoeden”, 
rememorïrl „vermelden”, lacrimkrl „wenen”, _ maar daartegen¬ 
over worden ook door hem oude deponentia als passiva ge¬ 
bruikt: ccivillwi „geplaagd worden”, confitërï „beleden worden”, 
remüncröri „beloond worden”. In de romaanse talen hebben de 
deponentia dan ook geen voortzetting gevonden. 

Thematische en athematische flexie 

§ 169. De indo-europese verbale flexie gaat uit van de tegen¬ 
stelling tussen thematische en athematische flexie. Wanneer de 
persoonsuitgangen onmiddellijk achter de wortel, of ook 
wanneer deze onmiddellijk achter de verbaal-, tempus- of 
modus-stam worden gevoegd, spreekt men van athematische 
vormingen. Zo b.v. in het gr. et-jxi Ure (wt. eiji), 81-Sco-[a.t 
8[-8o-Te (praesens-st. di-dö-jdi-do-), 0eb)~v öst-re (optatief-st. 
van de aor. the-iê-jtbe-i-). In het latijn fer-s fer-te (wt. fer), 
eriï.-s erÖL-tis (imperfectum-st. era-), siè-s si-iis (conjunctief-opta- 
tief-st. sië-jsï-). Wanneer daarentegen de persoonsuitgangen 
achter verbaalstammen worden gevoegd die met -efo- (resp. in 
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het lat. -iju-), de z.g. thema vocaal, zijn gevormd, spreekt men 
van thematische flexie; de 1. pers. sing. eindigt dan steeds op 

-5: XÉY-to Xéy-o-gev Xéy-e-Te, in het latijn leg-o legpmus (met i 
uit o) leg-i-te (met i uit c) kg-u-nt (met u uit o). Tot deze groep 
horen in het latijn vooral de werkwoorden, die in de derde 
conjugatie hun plaats hebben gevonden. 

§ 170. De tegenstelling tussen thematische en athematische 
flexie, die voor het indo-europese flexie-systeem fundamenteel 
was, heeft voor de opbouw van het systeem der latijnse verbaal- 
flexie geen betekenis meer. Thematische en athematische flexie 
gaan hier door elkaar, zonder dat de tegenstelling tussen beide 
nog als zodanig wordt gevoeld. Zo is laudo uit *lmdk-jo thema¬ 
tisch, maar van dezelfde ind. praes. zijn de andere vormen als. 
laudH-s laudö.~tis etc. athematisch. Ditzelfde geldt ook voor de 
opbouw van de ind. praes. der derde en vierde conjugatie.. 
Anderzijds zijn es-t es-tis, fer-s fer-lfer-tis, vol-t vol-tis etc. athe¬ 
matisch, waartegenover sum su-mus su-nl, vol-o vol-u-mus vol-u-nty 
fer-o fer-i-mus fer-u-nt op dezelfde wijze gevormd zijn als de 
thematische verba. 

De voornaamste resten van de athematische flexie leven in 
het latijn voort in de vervoeging der z.g. onregelmatige werk¬ 
woorden: eo do sum edo fero volo fio, die dan ook daarom als 
„onregelmatig” worden gevoeld, omdat ze voor een deel de 
eigenaardigheden der oude athematische flexie vertonen. Maar 
ook bij deze kleine groep zijn de 1. pers. sing. en plur. en de 
3. pers. plur. van de ind. praes. vrijwel in alle gevallen op de 
wijze der thematische flexie gevormd. 

De conjugaties 

§ 171. Van meer belang dan de tegenstelling tussen thema¬ 
tische en athematische flexie is voor de opbouw van het latijnse 
verbaalsysteem in de historische periode de indeling in vier 
conjugaties. Deze indeling in conjugaties - aanvankelijk drie 
(Varro) en wel naar gelang de 2. pers. sing. praes. ind. ge ken- 

Vj 

merkt werd door a ë of i / later (in de keizertijd) vier, toen men 
ging onderscheiden tussen ï en ï: capls naast finis - stamt van 
de latijnse grammatici en schijnt door het taalgevoel te worden 
gedekt. Zij past overigens niet alleen op het latijn, maar ook op 
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de andere Italische talen (oscisch en umbrisch) en is dan ook 
wel oer-italisch. We onderscheiden dus: 

1. Een groep van verba die in de meeste vormen van het 
infectum gekenmerkt wordt door een a. 

2. Een groep die gekenmerkt wordt door e. 
3. Een groep die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid 

van de oorspronkelijke themavocaal e/o, waarmede in de 
bestaande vormen als regel iju correspondeert. 

4. Een groep die gekenmerkt wordt door ï. 

§ 172. Deze indeling past alleen op de vormen van het 
infectum-, niet op die van het perfectum-systeem, In overeen¬ 
stemming met de toestand in het indo-europees is de vorming 
van de perfectum-stam onafhankelijk van die van de praesens- 
stam. Vandaar dan ook, dat dezelfde perfectum-typen in ver¬ 
schillende conjugaties voorkomen. Zo komen b.v. de perfecta 
op -v\ voor in alle vier de conjugaties: anmïi implëvl cr&vï 
audlvl. De perfecta op ~sï in de 2. 3. en 4. conj.: auxl dïxï sêttsï. 
De participia op -itus in de 1. 2. en 3. conj.: donntus monitus 
gemitus. 

Hiernaast ontwikkelt zich echter bij de jongere, afgeleide 
verba een „regelmatig” perfectum-type naar het paradigma: 
-are -övï -atus en ~lre -ïvï -Itus, Door de frequentie van deze jonge 
afleidingen werd dit type als „regelmatig ”gevoeld, terwijl de 
oorspronkelijke toestand, zoals we die het meest nog aantreffen 
bij de verba van de 3. conj. (en bij een deel van die der 2. conj.) 
als „onregelmatig” werd ervaren. 

Verbum finitum en verbum infinitum 

§ 173. Men verdeelt de verbaalvormen in finiete en infiniete 
vormen. De finiete vormen zijn de belangrijkste. Zij worden 
gekenmerkt door de aanwezigheid van de persoonsuitgangen en 
zij omvatten de indicativi, de conjunctivi en de imperativi. De 
infiniete vormen hebben geen persoonsuitgangen. Zij staan, 
wat hun vorming en gedeeltelijk ook wat hun gebruik betreft, 
dichter bij de nomina. Het zijn: 1. De verbaal-substantiva: 
infinitivi, gerundium, supinum ï en II. Het gerundium en het 
supinum zijn een soort casus-vormen van de infinitivus prae- 
sentis. 2. De verbaal-adjectiva: participium en gerundivum, 
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DE AFZONDERLIJKE PERSOONSUITGANGEN 

§ 174. In het latijn worden de persoonsuitgangen niet tevens 
gebruikt tot aanduiding van de tijd. Deze wordt tot uitdruk¬ 
king gebracht door de verbaal-stam: lauda-s „ik prijs” laudz-bz-s 
„ik prees”. In het indo-europees daarentegen dienden de per¬ 
soonsuitgangen ook mede tot uitdrukking van de tijd, terwijl 
de verbaal-stam, afgezien van de facultatieve toevoeging van 
het augment, in de vormen voor heden en verleden gelijk bleef. 
Zo b.v. nog in het grieks: <pép-co naast ë-<pep-o-v; <pep-6-[x«i 
naast è-cpep-ó-u^v. Het indo-europees kende zodoende, zowel 
voor het activum als voor' het medium, twee series van uit¬ 
gangen: de primaire uitgangen in de ind. van het praes. en 
misschien in de conj. (de ind. van het perf. had’afzonderlijke 
uitgangen), en de secundaire uitgangen in de ind. der z.g. 
historische tijden: imperf., aor. en plusquamperf., in de opta- 
tivus en misschien in de conjunctivus. Zo was in de 3. pers, 
sing. act, de primaire uitgang -//, de secundaire -/ etc. Zoals 
reeds eerder werd vermeld, speelt deze tegenstelling tussen 
primaire en secundaire uitgangen voor het latijn geen rol meer. 
De facto gaan echter ook in het latijn de bestaande uitgangen 
gedeeltelijk op oorspronkelijk primaire, gedeeltelijk op oor¬ 
spronkelijk secundaire uitgangen terug. 

Hier volgen nu de uitgangen eerst voor het activum, ver¬ 
volgens voor het passivum. De uitgangen van de ind. perf. act. 
en die van de verschillende imperativi zullen afzonderlijk 
worden behandeld. 

Activum 

§ 175. 1. sing. -5 in de ind. praes., ind. fut. op -bo en ~so, 
ind. fut. exact, op -ero: lego amöbo faxo (ook erd) lëgero. Reeds 
vroeg is -ö verkort tot ~ö, aanvankelijk in jambische woorden 
(Pit. heeft scló naast in tel lego), vervolgens ten gevolge van ana¬ 
logische uitbreiding en onder invloed van de zwakke positie 
der slotsyllaben ook in niet-jambische woorden. In de keizertijd 
is -o meestal kort, hoewel de lange uitspraak nog niet geheel 
is verdwenen (I § 18, 7). 

-m staat in de ind. imperf. en plqpf. en in alle conjunctivi: 
legëbam atmveram dlcam armrem monuissem audlverim. -m is de 
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oude secundaire uitgang (cf. gr. ëXeyov eïvjv etc.), maar wordt 
in het lat. niet meer als zodanig gevoeld. 

2. sing. -s in alle vormen: legis am&s audiêbas dïcès veils siês. 
3. sing. -/ in alle vormen: est legit dlctbat amabit veilt skt. 

-t is ontstaan uit de oude primaire uitgang -tl als gevolg van de 
tendentie van het lat. tot syncope van korte vocalen in eind¬ 
syllaben (I § 110). Daarnaast vertoont het lat. nog een enkel 
spoor van de secundaire uitgang -t, die dan, evenals dat het 
geval was in het oscisch en umbrisch, gesproken werd als -d 
(in het umbr. wordt de uitspraak van deze -d in eindpositie 
verwaarloosd): esed = esset op de Eorum-inscr., sied op de 
Duenos-inscr.; zo ook in de ind. perf. fhefhaked op de Manios- 
inscr. uit Praeneste, feced op de Duenos-inscr. en CïL E 2437. 
Cf. osc. fakiiad = faciat, kumbened — convënit etc. Sinds de 
2de eeuw bieden de lat. inscr. echter steeds -t; zo b.v. in het 
S.C. Bacch. velet — vellet, eset = esset. Dit wijst dus op een 
samenvallen van de primaire en secundaire uitgangen, waar 
immers het onderscheid voor het lat. verbaalsysteem niet meer 
van belang was. 

Op latere inscr. vinden we vormen als sied rogad e.a. We 
hebben hierbij echter te doen met de in het latere lat. gebruike¬ 
lijke verwisseling van -den -/in eindpositie (I § 56). Anderzijds 
valt in de vulgair-lat. inscr. -t vaak weg; zo in Pompei amti 
per la valia (I § 56). 

1. plur. -mus in alle vormen zonder onderscheid, -mus < 
< *-mos volgens I § 109, 4c. 

2. plur. -tis in alle vormen, < *-tes (I § 109, 2b) < -te -{- s. 
-te is de oude normale uitgang van 2. plur. In het lat. is hij in 
deze vorm regelmatig in gebruik bij de imperativus: leg-i-te. 
In de indicativus werd -x, het kenmerk van de 2. pers. sing., 
toegevoegd, om op deze wijze de vorm ten opzichte van de 
imperativus te differentiëren volgens het schema lege : legite 
(imper.) = legis : legitis (indic.). 

3. plur. -nt in. alle vormen, < *-nti met wegvallen van de 
slot-/ volgens I §§ 109, 1 en 110. Misschien hebben we -nti nog 
in de vorm tremonti = „tremunt” in een regel van het Carmen 
Saliare, waarvan de lezing en de interpretatie overigens niet 
geheel zeker zijn (Terentius Scaurus VII 28, 11-12, K). -u-nt < 
< -o-nt volgens I § 109, 4b. 
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§ 176. In het oud-lat. treft men een beperkt aantal vormen 
aan op -nunt. De meest verbreide hieronder is danrnt (Naevius, 
Plautus, Caecilius en op een inscr. van ± 150 v. Chr. in CIL 
I2 1531); verder explenunt (Paul.-Fest.), prodinunt redinmt (Enn.), 
nequinont (Liv. Andr.), obinunt (Paul.-Fest.) - deze alle bij ïre -; 
dan solinmt — „solent”, ferinunt = „feriunt” (Paul.-Fest. 
cf. L. p. 70); en ten slotte het pass. inserinmtur (Liv. Andr. cf. 
Paul.-Fest, L, p. 482,27). In het klassieke lat. leven deze vormen 
niet meer voort. Voor de verklaring moeten we wel uitgaan 
van danunt, dat wellicht ontstond, doordat het eenlettergrepige 
dant in aansluiting bij cla-mus da-tis tot tweelettergrepig da-nunt 
werd omgevormd. Voor het taalgevoel was de afwisseling van 
vormen met en zonder -n- (da-mus da-tis da-n-unt) niet al te 
vreemd, daar de n vaker als suffix en inffx optreedt, cf. cer-n-o 
naast crc-vl, li-n-o naast /ë-w, fra-n-g-o naast frëgï etc. Naar ana¬ 
logie van danunt moeten dan de andere vormen zijn ontstaan. 

Passivum 

§ 177. Het meest opvallend zijn de r-vormen in de 1. en 3. 
pers. sing. en plur. Geheel overeenkomstige vormen komen 
voor in de andere italische talen en in het celtisch. Hiernaast 
worden ook soms f-uitgangen aangetroffen in enkele van de 
overige i.e. talen met name in het tochaars en het phrygisch. 
Het osc.-umbr, en het oud-iers kennen onpersoonlijk gebruikte 
vormen, die -r zonder meer als uitgang hebben; zo b.v. umbr. 
ferar = lat. feratur „men drage”. Misschien was -r aanvankelijk 
het kenmerk van het onpersoonlijk passivum en heeft het zich 
van hieruit tegelijk met de uitbouw van het onpersoonlijk tot 
het persoonlijk passivum ook in de andere personen (behalve 
in 2. sing. en plur.) doorgezet. 

§ 178. 1. sing. -r wordt hier achter -ö van het act. gevoegd, 
waarbij naar de normale regel -ö voor -r wordt verkort 
(I § 18, 3). Bij de vormen op -m, zoals legamy komt -r in plaats 
van - w, dus legar etc. 

2. sing. -re en -ris. -re is wel - met overgang van inter- 
vocalische -s- tot -r- (I § 47) en verder van -o tot -e in eindpositie 
(waarvan in het lat. overigens geen andere voorbeelden zijn 
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aan te halen) - te vergelijken met de griekse secundaire mediale 
uitgang -00. In ieder geval is -re ouder dan -ris, dat bij Plautus 
slechts negen maal en bij Terentius in het geheel niet voorkomt. 
-ris ontstond waarschijnlijk ten gevolge van de behoefte aan 
duidelijkheid; legere was immers behalve 2. sing ind. pass. 
tevens ook 2. sing. imper. pass. (en bovendien nog inf. praes. 
act.); tegenover de verhouding imper. act. lege naast ind. act. 
legis trad nu ook in het pass. de verhouding imper. legere naast 
ind. legerts (voor / < e cf. I § 109, 2b). De vormen op -re en -ris 
bleven in de klassieke en in de post-klassieke periode beide in 
gebruik. De eerste kregen echter een archaïsche nuance. Een 
verdere differentiatie is op te merken bij Cicero. In de ind. praes. 
gebruikt hij bij voorkeur legerts, om verwarring met imper. 
praes. en inf. act. legere te voorkomen; in de conj. praes., in de 
ind. en conj. imperf. en in de ind. fut., waar verwarring uit¬ 
gesloten is, worden echter bij voorkeur de vormen op -re 
gebruikt: legere legëbare legerëre legere etc. 

Het oud-lat. biedt, vrijwel uitsluitend op iüscr., enkele 
vormen op -rus: spatiarus (CIL E 1732), utarus (1702), figarus 
(IV 2082), patiarus (VI 10736), experirus (Cato, agr. 157, 8), 
-rus < -*ro-s < -*so-s (I § 109, 4c) moet wel een oude vorm van 
deze uitgang vertegenwoordigen en wijst in de richting van 
gr. -0o, 

3. sing. -tur uit de mediale secundaire uitgang*-/» -\- r; 
cf. gr. -to; -tor vinden we nog in nancitor — „nanciscitur” bij 
Festus (cf. L. p. 166 en 167) (cf. I § 109, 4). 

1. plur. -mar < *-mo -f r, zoals in act. -mus < *-mo -f- j-, 
2. plur, -mini. Deze uitgang valt buiten het schema der 

gewone verbaaluitgangen en is ontleend aan de nominale flexie. 
Hij is te vergelijken hetzij met de griekse infinitivus op -gevai, 
hetzij met het participium op -gevo<;. 

3. plur. -ntur uit de mediale secundaire uitgang *-»/» -f- r; 
cf. gr. -vTo. 

Perfectum 

§ 179. De indicativus van het perfectum wordt in het latijn 
gekenmerkt door een eigen serie van uitgangen, die slechts zeer 
ten dele met de normale, boven besproken persoonsuitgangen 
vergeleken kunnen worden. Het gaat hier niet om een speciale 
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eigenaardigheid van het latijn, want ook in het indo-europees 
werd de indicativus van het perfectum door afzonderlijke uit¬ 
gangen gekenmerkt, zoals een vergelijking met het grieks reeds 
kan leren. Opmerking verdient hierbij, dat ondanks de grote 
verscheidenheid in stamvorming bij het latijnse perfectum de 
uitgangen in alle gevallen dezelfde zijn. 

Het element -is- 

§ 180. Vóór verschillende uitgangen van de ind. perf. wordt 
een element -is- aangetroffen, dat met de gewone overgang van 
-s- in -r- en vervolgens van -i- in -e- (I §§ 47 en 115, 4) vóór 
vocalen de vorm -er- krijgt. Zo -is-tï -is-tis -er-unt < *-is-ont. 
Hoewel niet alle bijzonderheden vaststaan, is het toch wel dui¬ 
delijk, dat we hier met een aoristïsch element te doen hebben. 
Behalve in de ind. treedt dit element als kenmerk van de 
perfectum-flexie ook in alle andere vormen op. Zo lëg-er-am 
l&g-er-o lëg-er-im lcg-is-sem lëg-is-se etc, 

De uitgangen 

§ 181. 1. sing. -ï: pepalï lëgï dlxl. De -ï is niet oorspronke¬ 
lijk (in dat geval zou in vormen als pepull tetull de l palataal 
geweest zijn en zouden we *pcpili *terili verwacht hebben 
volgens I § 115,2), maar zij berust op een oude mediale uitgang 
-ai. Dat het perf. act. een mediale uitgang vertoont, hoeft niet 
te verwonderen, wanneer we bedenken, dat de oorspronkelijke 
betekenis van het perf, niet zozeer wijst op de handeling als wel 
op de toestand, die als een gevolg van de handeling wordt voor¬ 
gesteld; vandaar dat de intransitieve of mediale nuance in deze 
vormen van het begin af aan gegeven is. 

Het oud-lat. heeft vaker -ei in plaats van -i: petiei (CIL I2 15), 
fecei poseivei (638) é.a. Voor de geschiedenis van de uitgang zijn 
deze vormen echter niet van belang, daar ze aangetroffen 
worden in inscr., die in hun orthografie regelmatig I en ei 
verwisselen. 

2. sing. -is~t\: növ-is-tl dbc-is-tï. De uitgang is samengesteld 
uit het element -is- en uit -tl-, dat ook als -tei geschreven en 
gesproken is: gesistei (CIL E 10) en dat wel teruggaat op oor¬ 
spronkelijk *-tai; op zijn beurt moeten we dit waarschijnlijk 

99 



VE11BUM 

zien als een omvorming van de i.e. uitgang -tha (cf. gr. oTa-6a) 
naar -ai van de 1. sing. 

Het element -is- kan door haplologie verdwijnen in vormen 
van .r-perfecta, waarin de klankgroep -sis- verschijnt; b.v. 
mïstl : mlsistl, claustl : clausistl, dixtl : dïxistï (I § 97). Door 
contractie na uitval van -v- ontstaan korte vormen als lauêkstï 
nösfx naast Iaud&vistl növisfï (§§ I 33 en 126, 2c). 

3. sing. -it: meminit fëcit. Het oud-lat. kent vormen op -ed: 
fhefhaked op de Manios-inscr. van Praeneste en feced op de 
Duenos-inscr. De e is wel kort evenals in de oscische vormen 
dcded = „dedit” en dadikatted — „dëdicavit”. De -d vertegen- 
woordigt de oorspronkelijk secundaire uitgang. In het latijn 
werd echter op de duur de primaire uitgang -t algemeen door¬ 
gevoerd, terwijl volgens het normale klankproces de e van de 
eindsyllabe overging in i (I § 109, 2b). 

Op inscr. vinden we vormen met ï (geschr. et): posedeit (GIL 
I2 584, 28), fuveit (1297). Zo ook bij Plautus vendidlt (Gapt. 9), 
èmït (ibid. 34), p'ixlt (Pseud. 311). De lange quantiteit is in deze 
gevallen wel overgenomen uit de 1. sing. op -I, maar kan zich 
tegenover het normale -Xt niet handhaven. Gevallen van -Xt in 
de dactylische poëzie zoals dëspexlt (Catull. 64, 20), Önitult 
(Verg. Georg. II 211) moeten verklaard worden door metrische 
rekking. 

1. plur. -(i)-mus: lëgimus am&vimus. De normale uitgang 
-mus (cf. § 175) wordt door middel van -/- met de perf.-stam 
verbonden. Deze / berust wel op a en vindt haar uitgangspunt 
in vormen als dedimus < *de-da-mos, stetimus < *ste-sta-mos> 
'waar de a een bestanddeel van de stam vormde. Van hieruit is 
de i door analogische uitbreiding aïgemeep geworden in alle 
perf. vormen. 

2. plur. -is-tis: ltg-is-tis monu-is-tis. Deze vormen bevatten 
weer het element -is- -{- de gewone uitgang -fis van de 2. plur. 
(cf. § 175). Voor de korte vormen als accestis : accessistis, 
amüstis : anmnstis etc. cf. de opmerking bij 2. sing, 

3. plur. -ere en - e runt: eèpêre en cêpe mtf, laudssvzre en 

lauc&vermt. -ere is oud en wordt gekenmerkt door de r, die ook 
in andere i.e. talen en met name in het indo-iraans, het tochaars 
en het celtisch in overeenkomstige positie in de 3. plur. voor- 
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komt. Hiernaast wordt -èrunf < *-is-ont eveneens van het begin 
af aan aangetroffen. Bij Plautus staat het vaak aan het einde der 
verzen, waar het een geschikte jambe leverde. De inscr. bieden 
verder nog dedrot (CIL I2 378) en dedro (379), die berusten op 
dedbront = „dederunt”. Ook de korte vormen nörunt lauefcrmt 
etc. wijzen op nbvbrunt laudwbrunt met ë (I § 126, 2c). En ten 
slotte leven de vormen op -errnt voort in de rom. talen. We 
kunnen dus aannemen, dat zij steeds in gebruik zijn gebleven. 
-trunt is wel een contaminatie van -ere en -hrunt. Het is oud, 
want het is reeds bij Plautus de meest gebruikelijke vorm. De 
dactylische dichters gebruiken -ërunt veel, omdat vormen als 
dïxèrmt niet in hun vers passen. Op de duur krijgt -ere een 
archaïsche kleur. Uit de grotere inscr. verdwijnt het sinds 

ca. 150 v. Chr. Cicero geeft de voorkeur aan -erunt, blijkens 
Or. 47, 157: nee vero npnbenderim „scripsere alii rem” et „scripse- 
rmt’* esse verius censeo „hoewel ik geen bezwaar zou willen maken 
tegen scripsere alii rem, meen ik toch, dat scripserunt juister is”, 
De vormen op -ëre worden nu typische bestanddelen van de 
dichtertaal, waar ze als archaïsmen op hun plaats zijn. 

Imperativus 

§ 182. De uitgangen van de imperatief-vormen staan apart, 
omdat zij grotendeels van geheel andere aard en oorsprong 
zijn dan de overige persoonsuitgangen. Zij stammen voor een 
deel uit de nominale flexie en van deze oorsprong vertonen zij 
ook in hun gebruik nóg de sporen. Anderzijds demonstreren 
zij echter de tendentie, om zich steeds meer in het gewone 
schema der verbaal-flexie te voegen. 

Het latijn kent een imperadvus praesens en een z.g. impera¬ 
tivus futuri. Deze tegenstelling berust op het naast elkaar be¬ 
staan van twee vormen in de 2. pers. sing. en plur. van de 
imper.: lege naast legitö en legt te naast legitöte. Een imperativus 
perfecti kent het latijn niet. Varro (L.L. IX 101) merkte in dit 
verband reeds op: perfectum enim imperat nemo „voor wat een¬ 
maal voltooid is geeft men immers geen bevel”. De enige vorm 
die voorkomt en die van oudsher is overgeleverd, is memento 
bij merninl (cf. gr. (i-e^xto). De betekenis van deze vorm is echter 
helemaal praesentisch. 
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Activum 

Praesens: 
§ 183. 2. sing. lege laudö. monö audl cape. Een uitgang is hier 

niet aanwezig. De vormen bestaan eenvoudig uit de praesens- 
stam, respectievelijk de wortel in enkele gevallen als es „wees”, 
fer „draag”, die uit de athematische flexie stammen. De vormen 
van het type cape zijn ontstaan uit *capi, zoals mare uit *mari 
(I § 109, 1). 

2. plur. -te: kgite laucfctie monöte audlte capite. -te wordt ge¬ 
voegd achter de stam, of ,wat op hetzelfde neerkomt, achter de 
2. sing. imper. kgite ontstond volgens de normale klankover¬ 
gang uit *Ieg-c-tc (I § 115, 1). 

Futurum: 
§ 184. 2. en 3. sing. -to: legitö laudö.tö monötö audltö capitö. 

Formeel hebben deze vormen met de futurum-stam niets te 
maken. Het element -tö is eigenlijk een partikel „dan”, die 
achter de verbaalstam of achter de wortel werd gevoegd; de 
oorspronkelijke vorm ervan is -tod en dit wijst op de abk sing. 
van de pronominaalstam to-, die deictische functie heeft. Vor¬ 
men op -tod vinden we nog in het oud-lat. Zo op de Duenos- 
inscr. statod en op de inscr. van Spoleto datod, licetod’ violatod 
suntod (CIL 12 366). 

De vormen op -tö worden zowel voor de 2. als voor de 
3. sing. gebruikt, aanvankelijk zelfs ook bij de deponentia 
(cf. § 186). Dit behoeft ons niet te verwonderen, daar -tö immers 
geen persoonsuitgang in de eigenlijke zin is, en dus ook niet 

» oorspronkelijk op dezelfde wijze als de andere persoonsuit¬ 
gangen persoon en genus bepaalt. 

2. plur. -töte: legitöte etc. Gevormd door toevoeging van 
-te aan de 2. pers. sing. Naar lege ; legite ontstond overeenkom¬ 
stig legitö : legitöte. 

3. _ plur. -ntö: leguntö laudantö etc. Naar de 2, en 3. sing. op 
-tö is ook gevormd de 3. plur. op -ntö volgens het schema: 
simt x suntö naast est : estö, of agunt : aguntö naast agit : agitö. 

PERSOONSUITGANGEN (§§ 183—186) 

Passivum 

§ 185. De imperativus passivi wordt praktisch alleen ge¬ 
bruikt bij de deponentia, 

Praesens: 
2. sing. -re: sequere hortere etc. Dit is niet anders dan de 

2. sing. ind. praes. Naderhand is er een differentiatie opgetreden 
door de invoeriag van -ris voor de ind. en de conj., (cf. § 178). 

2. plur. -mini: sequiminl horkkminl etc. De vorm is dezelfde 
als in de 2, plur. van de ind. De imper. moet ongetwijfeld 
vergeleken worden met de griekse infin. op -gevai. 

Futurum: 
§ 186. 2. en 3. sing. -tor: sequitor hort&tor etc. De uitgang 

is samengesteld uit -tö van het act. -f- -r van het pass. Van ouds 
waren de vormen pp -tö(d) ook bij de deponentia in gebruik. 
Zo bij Cato en in inscr.: obsequito utito utunto. Bij Cicero nog in 
wetsformules: tuento patimto. Dat de -r aanvankelijk ontbreekt, 
is niet vreemd, daar -tö(d) immers geen eigenlijke persoons¬ 
uitgang is. De toevoeging van -r wijst erop, dat deze vormen 
in het normale flexie-schema werden ingeschakeld. 

3. plur. -ntor: seqmmtor hortantor etc. 
Naast deze gebruikelijke vormen komen in de periode van 

de republiek vormen voor op -minö, die betrekking hebben op 
de 2. en 3. pers. sing.: antestamino (Leg. XII tab. 1, 1), progre- 
dimino (Pit. Pseud. 859), fruimino (CIL U 584, 32) en enkele 
andere. De vormen zijn wel ontstaan door contaminatie van 
frnimml en fruitö etc., misschien onder invloed van de ver¬ 
houding agite : agitö. 
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DE VORMEN VAN HET INFECTUM-SYSTEEM 

DE VIER CONJUGATIES OF PRAESENSKLASSEN 

§ 187. Iedere conjugatie bevat, als een van ouds over- 
geleverd bestanddeel, een aantal primaire of wortelverba, en 
daarnaast een groep jonge, secundaire of afgeleide verba. De 
laatste worden van bestaande stammen, hetzij nominaal- 
st. hetzij verbaalst., gevormd. Voor de verhouding tussen 
praesens-stam en perfectum-stam (waarbij zich tot op zekere 
hoogte de stam van het part. perf. pass. aansluit) vinden we bij 
de primaire verba het zuiverst de oorspronkelijke toestand 
terug, in zoverre als bij hen deze stamvormingen betrekkelijk 
zelfstandig ten opzichte van elkaar staan, m.a.w. de z.g. „on¬ 
regelmatigheid” van de „stamtijden” bij de primaire verba 
geeft de oorspronkelijke situatie weer; zo lego legï lêctus, 
lavo lavl lautus < *lavitus, video vldl vlsus, sto stefi status, vincio 
vinxl vinctus. De secundaire of afgeleide verba daarentegen 
richten zich naar een „regelmatig” paradigma en vormen zo¬ 
doende een duidelijk schema vooral in de 1. en 4. conj.: 
-o -avl -atus, -io -ïpl -Itus. Deze groep komt hierdoor tegemoet 
aan het streven naar duidelijkheid en is ten gevolge daarvan in 
sterke mate produktief. Zij breidt zich uit, doordat zij een groot 
aantal nieuwvormingen naar zich toe trekt en daarnaast de 
oude „onregelmatige” vormingen gedeeltelijk terugdringt en 
door jonge „regelmatige” vervangt. 

De primaire verba zijn het talrijkst in de 3. conj,, die dan ook 
het stempel der onregelmatigheid draagt. De 1. conj. anderzijds 
bevat het grootst aantal secundaire verba; zij bergt de voor¬ 
naamste nieuwvormingen en trekt op de duur in het algemeen 
de meeste verba, ook uit de andere conjugaties, naar zich toe. 
De 2. en 4. conj, hebben ook beide hun groepen van afgeleide 
verba, maar deze zijn hier aanmerkelijk minder talrijk dan in 
de eerste. 

EERSTE CONJUGATIE 

Primaire verba 

§ 188. Deze gaan ofwel terug op éénlettergrepige wortels, 
die op -a eindigen: fia-re „blazen” cf. fia-brum,fa-rl „zeggen” 
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cf. fa-bula, sta-re „staan” cf. ob-sfa-culum en met klankwisseling 
stsrtus j ofwel op tweelettergrepige bases op -a, zoals ara-re 
„ploegen” cf. ara-trum, lava-re „wassen” cf. hoftrcrum; verder 
doma-n veta-re crepa-re etc. 

Secundaire verba 

§ 189. De hoofdgroep hieronder vormen de denominativa 
afgeleid door middel van het suffix -jo- van a-st. volgens het 
type cxxro < *cura-jo bij cxxra. De groep is zeer omvangrijk; cf. 
corömre : corona, fugare : fuga, multere : multa etc. Door ana¬ 
logische uitbreiding werden op dezelfde wijze echter ook verba 
op -are gevormd van alle mogelijke andere nominaalst., zo van 
ö-st.: dönare : dónum, aequare : aequus; van consonantst,: 
laudare : laus -dis, memorare : mentor; van i-st.: breviare : brevis, 
levare : levis ; van u-st.: aestuare : aestus, gustare : gustus; van ë-st.: 
glacia.ro : glaciës. 

§ 190. Het opdringen der 1. conj. blijkt duidelijk uit het 
naast elkaar bestaan van primaire verba op -ere van de 3. conj. 
en secundaire verba op -are van de eerste. Meestal zijn in deze 
gevallen de verba op -are composita naast de simplicia op -ere: 
aspermrl : spernere, compellare : pellere, c óns ter nare : sternen, 
occupare : capere, suspicarl : specere; ook met klankwisseling van 
de wortelvocaal: dicare : dïcere, ëducare : dxxcere, labare : labl, 
cc/are : occulen. 

§ 191. Een zeer produktieve groep vormen de iterativa of 
frequentativa en intensiva op -tan (-sare) en -itare. Zij zijn 
oorspronkelijk gevormd van part. perf. pass. op -tus (-sus); 
zo cantare : cantum bij canere, cessare : cessum bij cedere; cf. verder 
excitare iactare potare pulsare etc. Vaak is het part. perf. pass., 
waarvan zij gevormd zijn, niet meer in gebruik, zoals bij 
cünctarï hortarï dëlectare putare temptare. De vormingen op -itare 
breiden zich uit, ook tot die verba waarbij het part. perf. pass. 
op -atus eindigde; zo clamitare ondanks clamatus, rogitare vocitare 
etc. Naar dit schema ontstonden ook dubbel-iterativa zoals 
ductitan naast dxxcere en ductare; eveneens factitare ges titan 
tönsitare. Ook treedt -itare op bij verba der 3. conj., zoals in 
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agifkre ondanks actus, cögitAre quacritAU etc. Zelfs in enkele 
gevallen bij adjectiva: nöbilitAre dëbilitAre bij nöbilis dëbilis. Men 
ziet hieruit, welk een sterke uitbreiding het procédé heeft 
ondergaan. 

Door de regelmatigheid van het paradigma evenals door hun 
klankvolheid en expressiviteit waren deze vormingen vooral 
geliefd in de omgangstaal; zij vinden dan ook een grote ver¬ 
breiding in het laat-latijn en leven op ruime schaal in de to- 
maanse talen voort. 

§ 192. Hiernaast zijn nog een aantal vormingen te onder¬ 
scheiden met gecombineerde suffixen, zoals -igkre in rëmigUre 
bij rëmex -igis, lltigAre bij lltës agere, en verder analogisch 
gmrigüre — „narrare”, lëvigöre „glad maken” en lerigpre „licht 
maken”, fxxmigjkre etc. Op -icAre: vellicAre fodicnre rubicöre claudi- 
c&re praevaric&rï etc. Op -uBre en -i/Mre, aanvankelijk meest af¬ 
geleid van deminutiva zoals modufari bij modulus, sciniïlfore bij 
scintilla; verder vioiüre ambuhre pullufore, Op -imre: dapuvkn 
agïfw-e inquinkre fareimre. Op -cinorl: latrödnln VAticimrl. Op 
-er Are bij stammen van neutra op -es-, zoaXa gener Are bij genus-erts, 
temper Are bij tempus met tempen „op tijd” (naast normaal -om); 
maar dan ook zonder -&r-neutra: to Ier Are recuperA-re e.a. Op 
-issAre en -ifkre, omzettingen van gr. -t&av: rhètoriss&re 
moechissAre cymbalisAre: het jongere -i^jkre vooral in christelijke 
vormingen: agÖnhpArï anathëmifüre baptifbre evangeliën scandaü- 
^are etc. 

tweede conjugatie 

. § 193. Deze conjugatie bevat aanmerkelijk minder werk¬ 
woorden dan de eerste. Vooral de secundaire verba zijn veel 
geringer in aantal. Over het geheel overheersen de werk¬ 
woorden met intransitieve betekenis. Dit laatste heeft een eigen 
stempel op deze conjugatie gedrukt. 

Primaire verba 

§ 194. Zij_ berusten op éénlettergrepige wortels, zoals im- 
plc-re flë-re në-re „spinnen”; of op tweelettergrepige bases zoals 
iacë-re. Het intransitieve karakter dezer vormen uit zich duide- 
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lijk door het bestaan van paren als intrans. iacëre „liggen” en 
trans, iacere „werpen”; candëre „gloeien” naast ac-cendere „aan¬ 
steken”; pendëre „hangen” naast penden „ophangen”; patere 
„met schrik geslagen zijn” naast pavlre „slaan”; placëre „be¬ 
hagen” naast placbre „verzoenen”. Andere intransitiva zijn 
calëre carërefrïgërepatere tacère tepëre vigëre. Herhaaldelijk staan 
naast deze intrans. verba op -ëre substantiva abstracta op -or en 
adjectiva op -klus, zoals b.v. calëre : calor : calidus (§ 11, 10a). 
Soms staat het intransitieve en het transitieve gebruik van 
dezelfde woorden naast elkaar: habëre „hebben” en „houden” 
naast „zich (op)houden”, „wonen”; tenen „houden” en „zich 
houden”. 

Secundaire verba 

§ 195. Er is een groep van denominativa die afgeleid 
worden hetzij van adjectiva hetzij van substantiva. De betekenis 
is ook hier weer intransitief; zo albëre : albus, ardëre : br(i)dus, 
salvëre : salvus, nigrëre : niger, putrëre : puter; van substantiva: 
callëre „eeltig zijn” : callum „eelt”, frondëre -.frons, lactëre : lac, 
sordëre : sordës. 

§ 196. Hiernaast staat een groep van causativa en intensiva, 
die te kennen geven, dat de door de wortel aangeduide hande- 
lingsinhoud (op nadrukkelijke wijze) verwerkelijkt wordt. Het 
geldt hier een oude groep, die zich in het latijnniet meer verder 
heeft uitgebreid. Het vocalisme van de wortel wijkt af van dat 
van de overeenkomstige primaire verba en is als regel o ; cf. de 
klankwisseling in gr. epopéco: <pépGi 'en ons drenken : drinken. 
Zo vinden we in het lat. o.a. doeëre naast decet (wt. dek), monëre 
naast me mini (wt. men), noeëre naast nex nee Are. Verder met ge¬ 
deeltelijk causatieve, gedeeltelijk intensieve betekenis: mordëre 
movëre spondëre tondëre torquëre torrëre „droog maken” cf. terra 
„het droge”, „de aarde”, vovëre; met ander dan ö-vocalisme: 
augëre cavëre suAdëre terrëre. 

§ 197. Dat de 1. conj. voor het taalgevoel inderdaad door 
het stempel „intransitief” werd gekenmerkt, blijkt wel hieruit, 
dat de intransitiva bij voorkeur hun plaats in deze conjugatie 
zoeken. In het oud-lat. staan nog naast elkaar fulgëre en fulgëre 
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„glanzen”, ferv&re en fervëre „gloeien”, scatëre en scatëre 
„wemelen”. Op de duur blijven echter alleen de vormen op 
-crv in gebruik, In de poëzie handhaven de vormen van de 
3. conj. zich nog als archaïsmen, maar in próza moeten ze 
wijken voor die van de 2. conj. Quintilianus beschouwt de 
vormen op -ere als fout: si quis antiquos secutus „fervere” brevi 
media syllaba dicat., deprendatur vitiose loqui „indien iemand, in 
navolging der ouden, fervere met korte middensyllabe spreekt, 
dan merke men op, dat hij een foutieve uitspraak volgt” 
(Inst. I 6, 7). Anderzijds worden door middel van compositie 
met facere bij intransitiva van de 2. conj. transitiva gevormd. 
Zo naast cahre „warm zijn” cakfacere „warm maken”. Men 
vergelijke verder patefacere oï(e)facere e.a. 

DERDE CONJUGATIE 

§ 198. In tegenstelling tot de a- ê- en ï-verba nemen in de 
3. conj. de primaire verba de belangrijkste plaats in, terwijl de 
secundaire verba slechts door een enkele jonge en produktieve. 
groep worden vertegenwoordigd. Dit brengt dus mee, dat de 
3. conj. wel de meest oorspronkelijke, maar anderzijds ook de 
meest „onregelmatige” en daardoor de minst produktieve is. 
Zij ondergaat in de historische periode geen belangrijke uit¬ 
breiding meer en is gedoemd in het groeiproces der taal op de 
achtergrond te raken. 

Primaire verba 

§ 199. We moeten een onderscheid maken tussen de grote 
groep op -o: lego en de kleine groep op -io: fado. 

De groep op -o: 
1, Het belangrijkste aandeel hebben de eenvoudige thema¬ 

tische verba, waarbij de praesens-stam niet door een bijzonder 
element wordt gekenmerkt en de themavocaal -ejo- dus 
zonder meer achter de wortel wordt gevoegd. De wortel¬ 
vocaal kan lang of kort zijn, of uit een diftong bestaan. 
Het meest komen voor vormen met ë als wortelvocaal, ver¬ 
volgens met a: clepo emo pendo tego cëdo rtpo mitto tingo < * tengo 
dico scrlbo vwo curro düco ütor colo loquor rödo ago cado cano parco 
labor rödo caedo laedo gluo nuo volvo < voluo etc. 
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2. De praesens-st. eindigt op -seo (suffix -sk-). tiet latijn heeft 
een aantal dezer vormingen overgehouden uit het indo-euro- 
pees: cresco escit (g)nascor (g)nösco pasco posco < 'Hork-skö, cf. 
precor en procus (I § 150, 2), quitsco suësco vescor. Ook msceo is op 
dezelfde wijze gevormd, doch is in de 2. conj. overgegaan. Oud 
lijken ook de deponentia op -Iscor: adiplscor nanclscor oblwiscor 
proficlscor ulclscor e.a. In het latijn zelf is dit procédé echter ook 
vruchtbaar geworden voor de vorming van z.g. inchoativa 
(§ 201, 1). 

3. De praesens-st. is gevormd met reduplicatie: gi-gno naast 
oud-lat. geno, reddo < *re-di-dö, sldo < *si-qd-5 < *si-sd-5 
(wt. sed), si-siq. Ook wel bi-bo, cf. faliscischpi-pa-fo — „bibam”; 
de reduplicatie is hier echter ook in het perf. bibl aanwezig, 

4. De praesens-st. is gevormd met het suffix -n-: cer-no < 
< *kri-no cf. crl-brum „zeef”, li-no : lëvl, si-no : s\-vl met 
pono < *po-siftö cf. po-situs (I § 122, 2), sper-no : sprë-vl, ster-no : 
stra-vl, con-tem-m : con-temptus> tollo < *tol-nö : tuil. Voor 
danunt cf. § 176. 

5. De praesens-st. wordt gevormd met het affix -n-, dat in 
de wortel zelf vóór de eindconsonant wordt ingevoegd, b.v. 
iu-n-g-o, wt, jeugljug, cf. gr. ëCeu£a, Ht. iugfte». Deze groep is vrij 
groot, maar heeft zich in het latijn niet meer verder uitgebreid: 
finclo : fldï, frango : frêgl,fundo : fndï, tinquo \ llqul, vinco : vlei, 
rumpo : rüpï (met m uit n vóór p, cf. I § 143, 3). De nasaal is vaak 
uit het praesens ook doorgedrongen in het perfectum: 
fingo : finxl : fictusi pando : pandï : passus, pango : panxl naast 
pepigl : pactus. Soms niet alleen in het perf., maar ook in het 
part. perf. pass.: iu-n-go : iu-n-xl : iu-n-ctus; verder mando : mandx 
: mansus, plango : planxl : planctus, cf. plaga „slag”, prehendo : 

prehendl : prehënsus e.a. 

§ 200. De verba op -io: 
Naast de primaire verba op -o staan die op -io van het type 

fado facere. Deze praesens-vorming komt alleen voor bij verba 
met korte stamsyllabe, indien deze op een consonant eindigt: 
rapio capio apio (apere bij Paulus-Festus) cupio specio fado iacio 
lacio (alleen in composita als pellidó) morior pario fugio patior 
quatio fodio gradior sapio. 
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Secundaire verba 

§ 201. 1. De grootste en vruchtbaarste groep hieronder 
vormen de inchoativa op ~sco. Het uitgangspunt hiervoor 
waren wel de primaire verba op -sco (§ 199, 2), bij welke 
in de betekenis van de wortel zelf een inchoatieve nuance aan¬ 
wezig was: crtsco „groeien”, riöscor „geboren worden”, nösco 
„leren kennen”. Hiernaar werden dan van bestaande verbaal¬ 
stammen verba met inchoatieve betekenis op -ösco -csco -Isco 
gevormd. De groep werd vooral produktief bij de afleidingen 
van.de intransitiva der 2. conj.: albësco calësco convaltsco trub&sco 
exardësco lücësco madcsco obstupësco fabèsco. De produktiviteit 
van deze groep blijkt hieruit, dat ze ook over grijpt op af¬ 
leidingen van verba der 3. conj., die dan -ë- krijgen: alësco en 
coalësco bij alëre; hierbij ook composita met het vocalisme o of 
u: aboluco adolësco en adulësco ; de laatste Vorm werd vervolgens 
het uitgangspunt voor de denominatiefvormingen sentsco 
iuvenësco; verder (in)crëb(r)tsco (creber), innötcsco (nötus). 
Sporadisch komen nog enkele andere afleidingen van verba der 
3. conj. voor: tremësco (trema), ingemësco (gemo). 

Op -asco .* hiasco labasco inveterasco. 
Op -isco: (ob) dormisco (con)cupisco. 
In de romaanse talen leven de vormingen van dit type op 

ruime schaal voort. 

2. Een kleine groep zijn de jonge vormingen op -assere 
-essere -issere. Zo de inf. impetrassere reconciliassen oppugnassere. 
Verder capesso (capio) facesso (facio) lacesso (lacio) expetesso 
(expeto) incipisso (incipio). 

3. Als denominativa van //-stammen moeten wel beschouwd 
worden: statuo (status) metuo (mtus) trïbuo (tribus) arguo 
(argn-tus). 

VIERDE CONJUGATIE 

§ 202. Evenals de 1. en 2. conj. bevat ook de 4. naast een 
beperkt aantal oude overgeleverde vormen een grotere groep 
van secundaire verba, die zich in de historische periode sterk 
uitbreidt en veel nieuwvormingen opneemt. 

INFECTUM (§§ 201—204) 

Primaire verba 

§ 203. Zij omvatten vormingen door middel van het suffix 
-jo-y waarbij de i in tegenstelling tot de overeenkomstige vor¬ 
mingen in de 3. conj. lang werd gesproken. Dus audio audïre 
tegenover facio facere. Dit is het geval: 

1. Wanneer de stamsyllabe lang is: audio condio dorrnio farcio 
fulcio haurio mëtior ordior ssigio saucio sarcio sentio vagio vincio, 

2. Wanneer het stamelement uit twee korte lettergrepen 
bestaat: amicio (naast iacio -ere) aperio operio redimio reperio (naast 
pario -ere) sepelio resipio (naast sapio -ere). 

3. Wanneer de stamsyllabe kort is, maar op r In of f eindigt 
(behalve pario en morior): ferio orior salto veniopavio. 

4. Bij éénlettergrepige verba: scio ac-cio (naast cieo), suf-fio 
„beroken”, „verwarmen”; ook fio en eo (Ire). 

§ 204. De verdeling der primaire /o-verba over de 3. en 4. 
conp is niet afdoende te verklaren. Men heeft naast andere op¬ 
vattingen, 'die gepoogd hebben een afzonderlijke indo-europese 
origine aan te wijzen voor het type facio f&cïs naast het type 
sagio sZgïs, de oplossing gezocht in een eigen latijnse ontwikke¬ 
ling als een gevolg van de werking van de wet der jamben¬ 
verkorting : fdcïs fdcit uit *facis *facït en vervolgens analogisch 
doorvoering van de ï door geheel het paradigma, dus facimus 
facitis naar legis legit legimus legitis. In deze verklaring voegt zich 
ook de tegenstelling tussen iacio iacere, pario paren enerzijds en 
dmicio (uit *am-iacio) -ire, réperio (uit *re-pario) -Ire anderzijds. De 
uitzonderingen vënio vëtiis, salto salïs etc. (cf. sub 3) zouden 
wellicht een verklaring hierin kunnen vinden, dat vocaal vóór 
r / n en v langer gevoeld wordt dan vóór p c etc., zodat deze 
gevallen minder voor de werking van de wet der jamben¬ 
verkorting in aanmerking komen en men penis salis feris pavis 
bleef spreken _ (cf. verder Stolz-Leumann blz. 320 v.). Een 
andere verklaringspoging is deze, dat het latijn oorspronkelijk 
alleen de ï-fiexie kende. De geleidelijke overgang van de 
ï-flexie naar de ï-flexie wordt dan gezien als een proces dat 
gerealiseerd wordt in de historische fase en dat zich ten slotte 
volledig doorzet in de romaanse periode. Plet voorbeeld voor 
de ï-flexie zou geleverd zijn door de belangrijke a-flexie, die 
eveneens steeds meer aan invloed gewonnen heeft en tezamen 
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met de ï-flexie de enige is die genormaliseerd in de rom. talen 
blijft voortbestaan (A. Grauer in Buil. Soc. Ling. XL - 1939 - 
bias. 127450). 

Secundaire verba 

§ 205. Naast bet beperkt aantal primaire /ö-verba kent het 
latijn een belangrijke groep afgeleide werkwoorden- op -io, die 
steeds de I-flexie volgen of zich m.a.w. steeds in de 4. conj. 
voegen. Hieronder vallen: 

1. Afleidingen van substantiva, waarvan de meeste terug¬ 
gaan op /-st.: flnio mentior mxxnio (menia) partior dis- im-pertio 
potior saepio sitio sortior tussio vestio e.a. Hiernaast echter ook af¬ 
leidingen van andere dan /-st.: pxsnio (poena) servio (servus) 

fastldio (fastldium) custodio (custos -ödls) julgurk (fulgur) ex- 
im-pedio (pos -edis) singultio (singultus -üjJ. 

2. Afleidingen van adjectiva. Van /-st.: Itnio mollio trudio 
stabilio tmttio, die alle transitief zijn; zowel trans, als intrans. 
wordt gebruikt grandio „groot worden” en „groot maken”. 
Hiertegenover staat een groep intransitiva, afgeleid van <?-st., 
ter aanduiding van minder aangename eigenschappen: ineptio 
ïnsöftio lascïvio Uppio saevio superbio (met dëmntio, dat van een 
/-st. gevormd is). Het uitgangspunt voor deze vormingen was 
misschien het intrans. gebrui kte grandio. Voor een deel hebben 
we wel te doen met ogenbliksvormingen. In alle gevallen 
hebben zij een sterk expressieve waarde. 

3. Onomatopoëtische vormingen. Ook hier is de expressieve 
waarde weer duidelijk aanwezig, zoals in menig geval ook door 
de gegemineerde consonanten tot uitdrukking komt (I § 85): 
gannlre „keffen”, garrlre „kletsen”, hinnlre „hinniken”, grmnlre 
„knorren”, mxxgire „loeien”, ruglre „brullen”. 

4. Desiderativa op -urïre. Eveneens expressief: ësurire partu- 
rlre ëmpturire canturlre. De desideratieve betekenis is niet meer 
duidelijk in ligurrlre of Hgarlre „likken”, scatur(r)xre „over¬ 
stromen ”, scalpur(r)lre „krabben”. 

De secundaire verba hebben steeds het perfectum op -M en 
het part. perf. pass. op -ïtus. Zij voegen zich hiermede in 
het regelmatig conjugatie-schema in tegenstelling tot de pri¬ 
maire verba, die als regel in de vorming van hun perf.- en 
sup.-stam „onregelmatig” zijn. 
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DE AFZONDERLIJKE TEMPORA EN MODI 

VAN HET INFECTUMSYSTEEM 

§ 206. In het voorafgaande hebben wij gezien, dat de in¬ 
deling in vier conjugaties berust op verschillen in de wijze 
waarop in elk der conjugaties de praesensstam wordt gevormd. 
Voor het overzicht der afzonderlijke flexievormen is de conju- 
gatie-indeling echter van geen of weinig belang. De uitgangen 
immers zijn, zoals reeds uiteengezet, in alle conjugaties en voor 
alle tempora en modi dezelfde (cf. het overzicht der uitgangen 
§§ 175 - 186). Verschillen in het schema der flexievormen 
beperken zich tot de wijze waarop de afzonderlijke tempus- en 
modusstammen worden gevormd; daarnaast zijn zij ook aan¬ 
wezig in de vorming van het verbum flnitum. Deze verschillen 
corresponderen echter niet met de conjugatie-indeling. Zo gaan 
b.v. op een essentieel punt als de vorming van het futurum, 
enerzijds de 1. en 2. conj., anderzijds de 3. en 4. conj. samen: 
laiufabo monëbo tegenover legam -cs audiam -és. Het imperfectum 
echter wordt in alle conjugaties op dezelfde wijze gevormd. 

Bij de hierna volgende behandeling der afzonderlijke tempora 
en modi zal dan ook niet het conjugatie-schema voorop staan, 
maar zullen de vormen uit de vier conjugaties telkens tezamen 
worden behandeld. 

De indicativus praesentis 

§ 207. Actief 

laudo doceo lego capio audio 
i'aud&s docës legis capis aud\s 
laudat docet legit capit audit 
laudlmus docëmus legimus capimus audlmus 
laud&tis docëtis legitis capitis audltis 
laudant docent legunt ' capiunt audiunt 

Passief 

laitdor doceor legor capior audior 
laudüris -re docöris -re legeris -re caperis -re audlris -re 
laudütur docëiur legitur capitur audltur 
laud&mur docëmur leginmr capimur audïmur 
laudö.minl docëminl legimnl capiminl audlmim. 
laudantur docentur legmtur capiuntur audiuntur 
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In vergelijking met de andere tempora en modi van het in- 
fectum wordt de indicativus praesentis hierdoor gekenmerkt, 
dat de uitgangen onmiddellijk achter de infectumstam worden 
gevoegd, zonder dat een bepaald tempus- of modussuffix aan¬ 
wezig is: laucfo-s doco-s legi-s etc. 

§ 208. In de 3. conj. is de oorspronkelijke o je wisseling van 
de themavocaal doorkruist door de gewone behandeling der 
korte vocalen in het woord. Behalve in de 1. sing. leg-o was de o 
oorspronkelijk ook aanwezig in de 1. plur. legtmus < *leg-o-mos 
(I § 116, 1); een enkele oude vorm heeft nog u i.pkv. i (vóór 
de labiaal m> cf. I § 115, 3): qmesumus. Men vergelijke ook 
volumus, waar de u altijd is gebleven (wel onder invloed van de 
voorafgaande velare /, cf. I § 37). o was aanvankelijk ook aan¬ 
wezig in de 3. plur.: legunt < *leg-o-nt(I § 109,4b). Inscr. hebben 
nog een corresponderende vorm van de 4. conj. cosentiont 
(CIL 12 9), en overeenkomstige perfectum-vormen: dederont 
(ib. 383) en coiraveront (ib. 364). Na u en v blijft o volgens de 
gewone regel langer (I § 21, 2): veivont (CIL L 1712) rrnnt 
seqmntur e.a. In de 2. en 3. sing. en 2. plur. was de themavocaal 
oorspronkelijk e, maar zij ging hier volgens de gewone regels 
van de lat. uitspraak over in t: leges legii legitis legitur legiminl < 
< *leg-e-s Veg-e-tes etc. (I §§ 109, 2b en 115,1). In leg-e-ris -re 
bleef de e vóór r gehandhaafd (I § 115, 4). 

§ 209. In de 1. en 2. conj. is in laudo doceo < *laufa-jö 
docè-jö nog een spoor van de oude thematische flexie te her¬ 
kennen in de vorm van het element <?'(§§ 169 - 170). In alle 
andere personen treden de sporen van de tegenstelling tussen 
thematische en athematische flexie niet meer aan de dag en 
worden de uitgangen onmiddellijk achter de lange stamvocaal 
a ë gevoegd. Voor de 4. conj. geldt hetzelfde, met deze uit¬ 
zondering nochtans, dat in de 3. plur. de themavocaal weer te 
voorschijn komt, dus audiunt (niet *audint), zoals eapiunt en 
legunt. 

§ 210. In de 3. sing. act. worden in de 1., 2. en 4. conj. a ë ï 
vóór -t verkort: laudat docet audit. In de overeenkomstige vor¬ 
men van het passivum blijft de lange quantiteit normaal 
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gehandhaafd: laudatur docttur audltur. In de oud-lat. poëzie 
wordt nog vaker -at -ct ~ït gescandeerd; zo arat habët sclt e.a. 
Normaal is ook dat in laudant(ur) docent (ur) a en ë vóór nasaal 
+ occlusiva verkort worden (I § 18, 2). Ten slotte wordt in 
audiunt(ur) i vóór volgende vocaal op de gewone wijze steeds 
kort gesproken (I § 18, 1). 

§ 211.' Een vorm als neunt bij neo „spinnen” (Lygd. - Tib. III 
3,36) is jong en analogisch ontstaan: neo nëmus neunt zoals 
scio sclmus sciunt. doleunt in een vulgair-lat. inscr. (C.E. 820 =. 
CIL V 1706) moet wel als doliunt gelezen worden met over gang 
van e in i vóór vocaal (I § 21, lb). 

De indicativus imperfecti 

Actief Passief 

legtbam legëbar 
legêbas legtb&ris -re 
legèbat legcb&tur 
legëbamus legëb&mur 
legëb&tis legëbamnl 
legëbant legëbantur 

Eveneens in de andere conjugaties: laudabam docëbam capis.- 
bam etc. In de 4. conj. staan naast elkaar audiëbam en audlbarn. 
De vormen van het type andicbam zijn normaal in het klass. 
proza. Daarnaast komen de vormen van het type audlbarn voor 
sinds het oud-latijn; bij Pit. zijn ze in de meerderheid, door de 
klass. proza-schrijvers worden ze vermeden; de dichters echter 
gebruiken ze als archaïsche en poëtische vormen en om metri¬ 
sche redenen. Ze komen tot in het laat-lat. voor en blijven voort¬ 
leven in.de rom. talen, zodat we moeten aannemen, dat ze 
inderdaad een bestanddeel van de levende taal hebben gevormd. 

§ 213. Het imperfectum vertegenwoordigt in het latijn een. 
geheel ander type als in het grieks en in de indo-europese talen 
in het algemeen. In het lat. wordt het praeteritum, en zo ook 
het imperfectum, tegenover het praesens niet gekenmerkt door 
de aanwezigheid van secundaire uitgangen en van het augment,. 
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zoals dat in het grieks het geval is (£-<pep-o-v: <pép-ti>), maar 
door een eigen stam: leg-ë-bas onderscheidt zich van leg-i-s door 
de aanwezigheid van het stamvormend element -ba-, terwijl de 
uitgangen dezelfde zijn. Een gelijke toestand treffen we aan 
in de andere italische talen, zo in osc. fu-fa-ns ~ „erant” met 
-/a- = -ba-. Deze aparte stamvorming demonstreert, hoeveel 
belangrijker de tempus-tegenstelling voor deze groep van talen 
is dan b.v. voor het grieks. 

§ 214. Het kenmerkende element van de indicativus van het 
praeteritum, zowel in het infectum als in het perfectum, is in 
het latijn de a .* er-a-s legë-ba-s dïx-er-a-s. Bij eras wordt de a on- 
middellijk achter de wortel gevoegd. In de praeterita van het 
perfectum wordt hij achter het element -er- (uit -is- cf. § 180) 
van de perfectumst. geplaatst. In het imperfectum liggen de 
zaken meer gecompliceerd. 

§ 215. Behalve in het geval van eram eras eindigen alle indi- 
cativi imperfecti in het latijn op -bam -bas. De meest verbreide 
verklaring is, dat we bij deze vormen te doen hebben met com¬ 
posita, waarvan het tweede element -bam teruggaat op een met 
a gevormd praeteritum van de wt. bhü, dus *bhvam *bhvas. met 
de betekenis „ik was” „jij was”. Voor de wt. blm kan men ver¬ 
wijzen naar het lat. fu\ met f- uit bh- in beginpositie, terwijl de 
-b- van -bam etc. op normale wijze in middenpositie is ontstaan 
(I § 45). De verklaring van het eerste element dezer composita 
stuit echter op aanmerkelijk groter moeilijkheden. Gelet op de 
vormen van het type lauda-bam docë-bam audl-bam zou de ver¬ 
klaring voor de hand liggend zijn, dat lauda- doch- and\- niet 
anders dan de normale verbaalstammen zijn, die ook overigens 
ten grondslag liggen aan de gehele flexie in de conjugaties met 
lange stamvocaal. De imperfecta van de 3. conj., dus die van 
het type kgë-bam en capië-bam verzetten zich hier echter tegen 
wegens hun lange e. Men heeft daarom legë- capië- willen be¬ 
schouwen als een locativus van een verbaalnomen, een soort 
infinitivus, waarbij legëbam dus letterlijk vertaald zou kunnen 
worden met „ik was (-bam) aan het lezen (legë-) ”. Anderzijds 
heeft men gedacht aan een participium, dus legëbam < *legëns- 
b&m „ik was lezend”; en ten slotte aan een verklaring uit de 

INFECTUM (§§ 213—216) 

gewone vorm van de infinitivus: legëbam < *legesi-bam via. 
*lege%-bam, dus met syncope gevolgd door vocaalrekking na. 
vereenvoudiging van de groep -gb- tot -b- (I § 144, 2a). Een 
moeilijkheid bij de laatste verklaringswijze vormt echter een 
oude vorm als dabam met zijn korte a, en eveneens het ook 
zonder twijfel oude Ibam bij ïre, dat onmogelijk uit *iëns-bam 
kan zijn ontstaan. 

Het is zeer waarschijnlijk, dat het fo-futurum niet los moet 
worden gezien van het imperfectum op -bam. Mogelijk moet 
het uitgangspunt voor deze beide verwante vormingen gezocht 
worden bij de futura op -bo, waarvan de origine overigens ook 
niet afdoende te verklaren is (cf. § 220). Zo zou dan naar het 
voorbeeld van ero : eram ook lbo : ïbam zijn ontstaan. Wanneer 
dit juist is, zou het overbodig zijn om ter verklaring van het 
tweede lid der imperfectumvormen op *bhvam terug te gaan. 
De moeilijkheid van de ë- en ië-vormen der 3. en 4. conj. 
kg-ë-bam capi-ë-bam audi-ë-bam zou in dit geval een oplossing 
kunnen vinden, door aan te nemen, dat ë, respectievelijk ië,. 
teruggaaan op de corresponderende futurumvormen in de 3. 
en de 4. conj.: leges eapiës audïës etc. (Stolz-Leumann p. 327). 

De indicativüs futuri 

§ 216. Morfologisch gezien is het futurum weinig homo¬ 
geen. Het schijnt in alle indo-europese talen vrij laat te zijn 
ontstaan en het vertoont dan ook in de afzonderlijke talen een 
opvallende veelheid en verscheidenheid van vormen. Het latijn 
kent een beperkt aantal oude vormen op -so, die wel op een 
desideratief-stam berusten; daarnaast heeft het een futurum- 
vorming op -am -ës, die op twee verschillende conjunctief- 
stammen teruggaat; en ten slotte een niet bevredigend ver¬ 
klaarde jonge vorming op -bo, die tevens ook in het nauw 
verwante faliscisch en in het iers voorkomt, en die onder de 
drie genoemde vormingen de meest produktieve is gebleken, 
hoewel ook weer niet sterk genoeg om zich op de duur te 
kunnen handhaven; want in het laat-lat. worden geleidelijk alle 
futurumvormingen door omschrijvingen met habëre en veile 
verdrongen. 

Niet slechts morfologisch, doch ook syntactisch staat het 
futurum niet sterk, daar immers een handeling die in de toe- 
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komst ligt, gemakkelijk onder de modale variaties van wil, 
verlangen, wens of waarschijnlijkheid' gezien kan worden. 
Wisselwerkingen tussen de categorieën van futurum en van 
conjunctivus zijn dan ook zeer voor de hand liggend. 

Het futurum op -am -ës 

Actief Passief 
legam legar 
leges legëris -re 
leges legltur 
legëmus legëmur 
legètis kgëminl 
legent legentur 

Zo ook capiam -er audiam -ës. 
Afgezien van de a in de t. sing,, is de kenmerkende stam¬ 

vocaal van dit type ë. Zoals steeds zijn a en ë in eindpositie 
vóór -m -t -r en in midden- en eindpositie vóór -nt- verkort. 

§ 218. In oorsprong hebben we hier te doen met conjunctief¬ 
vormen. De ë-vormen doen denken aan gr. conj, van het type 
(pépn? <pépv]Te, dus aan de gewone conj, met lange thcma- 
vocaal. Naar het gr. <p£p wjrev «pépcoai zouden we, met inacht¬ 
neming van de gewone klankontwikkeling, verwachten *kgömus 
en *legont -unt (uit -önt)t maar in overeenstemming met het feit 
dat het lat. geen gevoel meer heeft voor de functie - en met 
name niet voor de e/o-wisseling - van de themavocaal (cf. 
§§ 169 - 170), is hier ook in deze personen de ë doorgevoerd. 
In de 1. sing. zou aan gr. <?épco lat. *!egö moeten beantwoorden. 
Daar deze vorm echter zou samenvallen met de indicativus, 
heeft men hier de corresponderende vorm van de normale lat. 
a-conj. genomen. Deze a in de 1. sing. in tegenstelling tot de 
ë in alle andere personen moet voor het taalgevoel vreemd 
zijn geweest. Vandaar dan ook, dat sommige Plautus-hss. 
vormen hebben als accipiem faciem, en dat volgens Quint. 
(I 7, 23) de oude Cato dice en facie (zonder -m) schreef voor 
dlcam en faciam, We krijgen echter de indruk dat het hierbij 
meer om incidentele variaties of schrijffouten gaat. Consequen¬ 
ties voor een verdere ontwikkeling heeft dit in ieder geval 
niet gehad. 
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Het futurum op -bo 

Actief Passief 

laiid&bo laudöbor 
laudabis laadUberis -re 
laud&bii laudUbitur 
laudUbimus laud&bimur 
laudöbUis laudabimM 
landshunt laudzbuntur 

Zo ook docëbo en in de 4. conj. gedeeltelijk audlbo. 

De tendentie, die we constateren, is deze, dat het futurum op 
-bo zich met name doorzet in die conjugaties die vooral 
jonge, afgeleide verba bevatten, dus algemeen in de a- en 
ë-conjugatie en gedeeltelijk in de ï-conjugatie, terwijl anderzijds 
in de 3. conj., waarin de oude thematische wortelverba hun 
plaats vinden, het -am -cs futurum zich handhaaft. Het type op 
-lbo is in de 4. conj. weliswaar niet algemeen verbreid, maar het 
wordt niettemin, parallel aan het imperf. op -Ibam, reeds aan¬ 
getroffen in het oud-lat. scibis (Pit, Pseud. 1039), convenibo 
(Cas. 548), largibere (Bacch. 828), dörmibit (Cato, agr. 5, 5) e.a. 
In de klassieke periode worden deze vormen zowel in proza als 
in poëzie vermeden; lenibunt bij Propertius (III 21, 32) vormt 
een uitzondering, In het laat-lat. echter komen ze weer veel 
sterker opzetten. 

§ 220. Een bevredigende verklaring van deze vormen op 
-bo is moeilijk te geven. Zeker is, dat ze niet los beschouwd 
kunnen worden van het imperfectum op -bam. Dat het lat. taal¬ 
gevoel deze band erkende, blijkt wel uit het parallel voorkomen 
in de 4. conj. van de fut. van het type audlbo en de imperf. van 
het type audlbam (naast de gewone vormen audiam resp. audië- 
bam). Het is echter moeilijk te zeggen, welke de chronologische 
verhouding tussen het fut. op -bo en het imperf. op -bam is. 
Men neemt wel aan, dat het onverklaarde fut. op -bo, met name 
in oude vormen als lbo en dabo, zich het eerst heeft ontwikkeld, 
en dat het imperf. op -bam hiernaar analogisch zijn ontstaan 
vond, volgens het schema ero : eram — lbo : ïbam. De andere 
opvatting is, dat het imperf. op -bam als primair beschouwd 
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moet worden, en dat liet fut. op -bo in aansluiting hieraan 
analogisch tot ontwikkeling is gekomen (Cf. § 215), 

§ 221. Zeker is in ieder geval, dat in het lat. de futura op -bo 
onder de fut.-vormingen het meest produktief zijn geweest. 
Vandaar dan ook, dat ze zelfs in de 3. conj, incidenteel op¬ 
treden, waarbij dan op dezelfde wijze als in het imperf. het 
eerste verbale stam-element op ë eindigt. Plautus heeft exsugebo 
in de mond van een slaaf (Epid. 188) en uitde Atellanen van 
Novius (Ribbeek 8 en 10) worden door Nonius dicebo en vivebo 
geciteerd (Nonius 507, 1 en 509, 2). In het klassiek lat. worden 
dit soort vormen niet aangetroffen, maar in het laat-lat. neemt, 
zoals te verwachten is, hun aantal sterk toe; zo dïcëbo ïnferëbo 
oblmscëbor querêbuntur surgëbit tremëbit e.a. 

Bij dan hebben we, zoals we niet anders zouden verwachten, 
dabo met a. Van het compositum reddo, dat overigens in de 
3. conj. is terechtgekomen, heeft Plautus nog het fut. reddibo 
(Cas. 129, Men. 1038), dat gezien moet worden als een directe 
voortzetting van *red-dabo. 

Het futurum op -so 

§ 222. De futura van het type dlxo „ik zal zeggen”, faxo 
„ik zal doen” zijn onder de lat. futurum-vormingen wel de 
oudste maar tevens de minst verbreide. Zij zijn beperkt tot 
resten, die uit een oudere taalperiode stammen en in de histo¬ 
rische fase geleidelijk in onbruik raken. Eigenlijk komen ze 
min of meer als bestanddelen van het levende taalgebruik alleen 
voor in het oud-lat. In het klassiek lat. zijn zij beperkt tot het 
„geleerde” taalgebruik, zoals dat b.v. wordt aangetroffen in 
wetsformules bij Cicero e.a. Het oud-lat. kent ook passieve 
formaties a\s faxt tur (Liv. XXII10, 6), hissitur (Cato, agr. 14,1), 
mercassitur (CIL 12 585, 71); en verder infinitivi quaessere en 
impetrassere. Hieruit kan blijken, dat deze vormen tijdelijk een 
plaats hebben ingenomen in het systeem van het infectum. 

■ § 223. Naar hun oorsprong zijn de futura op -so wel con- 
junctivi met korte themavocaal van een indo-europese s-aoris¬ 
tus. Zij staan in het lat. dan ook vaak naast r-perfecta, zoals bij 
dlxo naast dlxi, aspexo naast aspexl e.a. Toch sluiten ze zich niet 

120 

INFECTUM (§§ 220—227) 

onvoorwaardelijk bij de perfectumstam aan, zoals blijkt uit 
faxo naast/ëd, capso naast cëpï; anderzijds valt hun stam echter 
ook niet samen met de praesensstam, waarvan b.v. de / ont¬ 
breekt in faxo tegenover fado. Deze betrekkelijke zelfstandigheid 
zowel ten opzichte van de perfectumstam als van de praesens¬ 
stam, het zich niet voegen in een vast systeem, is juist een teken 
van de hoge ouderdom dezer vormen. 

§ 224. De oudste onder deze futura op -so zijn wel gevormd 
van wortelverba der 3. conj. We treffen o.a. aan capso met 
accepso en occepso, verder clepsit dlxo faxo (-is -it -itis) met dëfexit 
en eff exit, parsit rapstt aspexo nspexit ulsit., Ook hoort hierbij 
qmes(s)o met quaesumus en de infinit. quaessere, dat bij Pit. nog 
de waarde heeft van een futurum bij quaero, maar daarnaast 
gevoeld wordt als een desideradvum „ik tracht te verkrijgen”, 
en als formulaire wending in gebruik is gebleven in de beleefd¬ 
heidsformule quaeso „alstublieft”. 

§ 225. Een uitbreiding heeft deze groep ondergaan bij verba 
van de 1. conj. waarvan de vormen in bijzonderheden (met 
name wat de geminata -ss- betreft) moeilijk te verklaren zijn: 
amasso commonstrasso ëmcösso indicasso Iegassit levasso llberasso 
nuncupassitpeccasso servasso e.a. Hierbij worden dan ook infinitivi 

gevormd van het type impetrassere. 
De futura op -so zijn niet te scheiden van de eveneens oude 

conjunctief- (oorspronkelijk optatief-) vormen op -sim zoals 
faxim (cf. § 230, 3). 

De conjunctivus praesentis 

§ 226. De oude indo-europese conjunctief-vormen worden 
in het latijn niet meer als zodanig gebruikt. Zij hebben zich hier, 
zoals wij zagen (§ 218), ontwikkeld tot futura van het type 
legam -ës en faxo. Voor de conjunctivus beschikt het latijn over 
nieuwe vormen, die het met de andere italische talen en ge¬ 
deeltelijk ook met het celtisch gemeen heeft. De verklaring van 
deze vormen stuit echter op vrij ernstige moeilijkheden. 

§ 227, Voor het praesens heeft het lat. een conj, die geken¬ 
merkt wordt door a, naast een ander, minder verbreid type, 
gekenmerkt door ë. 
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De a-vormen 

§ 228, De a:conj. komt dus in alle conjugaties voor behalve 
in de eerste. Hij wordt dan ook als het meest normale type 
gevoeld. Deze a-vorming is niet van indo-europese origine, 
maar berust op een innovatie, die behalve in het latijn en in de 
andere italische talen (osc. deicans — „cücant”, umbr. fapa — 
„faciat”) ook in het celtisch voorkomt. 

De invoeging van deze vormen in het systeem van de 
praesens-flexie is het gevolg van een secundaire ontwikkeling. 
Zowel voor het italisch als voor het celtisch geldt, dat deze 
conj. aanvankelijk werd gevormd van een stam die niet met 
de praesensstam identiek was en evenmin met de perfectum- 
stam samenviel, maar die veeleer los van beide als een zelf¬ 
standige conjunctiefstam gezien moest worden. Hiervan ge¬ 
tuigen oude vormen als duam tagam naast de ind. praes. do en 
tango en de ind. perf. dedl en tetigl (het stam-element der con- 
junctivi vinden we anderzijds terug in oude vormen als cypr. 
Sof-evai en hom. Te-Tcty-tov). • Het oud-lat. kent, buiten de 
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reeds genoemde, nog een aantal dezer vormen: fuam, tulam 
met abstufas, crêduam (cf. duam), attigzs -at, adveriat naast cmnat 
en pervenant. Door het taalgevoel werden ze echter reeds vrij 
vroeg als „onregelmatig” ervaren. Naar analogie van het meren¬ 
deel der gevallen, zoals agam, waarbij de conj. wèl van dezelfde 
stam gevormd was als de ind. praes., werden zij onder invloed 
van de nivellerende werking van het systeem vervangen door 
„regelmatige” vormen als tangam eredam vernam etc. De oude 
vormen verdwenen hiermede snel uit het alledaagse taalgebruik 
en bleven uitsluitend als archaïsche resten, met name in de 
dichtertaal, voortleven. Zo lezen we nog bij Verg. Aen. X 108: 
Tros rutulumve fuat mllo discrimine habebo. 

§ 229. Hiernaast is de ë-conj. wel in de 1. conjugatie terecht¬ 
gekomen, omdat de normale a-conj. daar zou zijn samenge¬ 
vallen met de ind. praes. De origine van deze ë-conj. is moeilijk 
te verklaren. Het is voor de hand liggend hem te vergelijken 
met de ind. fut. op -am -ëx (§§ 217 - 218) en dus te denken aan 
een oorsprong uit de oude indo-eur. conj. met lange thema- 
vocaal bij de verba van de thematische flexie, zoals Xéyw^ev 
Vy/jTs naast de ind. Xiyofxev XéyeTe. Hierbij moet dan worden 
aangenomen, dat de ë als algemeen kenmerk is doorgevoerd 
in alle personen van het paradigma, niet alleen in de 1. en 3. 
plur. (zoals bij- de overeenkomstige futura) maar ook in de 
1, sing. 

Oude geïsoleerde conjunctief-vormen 

§ 230. Naast deze gebruikelijke typen met a en ë zijn in het 
lat. resten over van oudere vormen met het suffix -itjl-, die 
teruggaan op oorspronkelijke optatief-vormingen. 

1. De enige vormen waarin de oude variatie van het suffix 
-ze/ï- nog zichtbaar is, zijn: stem stës skt sient naast slmus ensltis. 
Deze vormen worden alleen nog aangetrofïen in het oud-lat. en 
verder als archaïsmen. Naderhand is de i uniform doorgevoerd: 
sim xïx sit etc. (cf. § 259). 

2. Van het begin af aan vinden we de I in het gehele para¬ 
digma van velitn veils etc., van edim edls etc.; verder in duim duïs 
duif (cf. duam § 228). 
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3. Ten slotte kent het lat., parallel met de futura (d.w.z. met 
de oude athematische conjunctivi) op -so, een vrij groot aantal 
conjunctivi (d.w.z. oude optativi) op -sim: axim dixim empsim 
faxttu noxit respexis taxit locassim occupassU e.a. Van dit soort 
vormen is alleen ausim algemeen in gebruik gebleven in formu- 
laire wendingen van het type ausim dicere „ik zou zo vrij willen 
zijn te zeggen.” 

De conjunctivus imperfecti 

§ 231. Actief • Passief 

legere m legerer 
legerës legerèris -re 
legeret legerëtur 
legerëmus legercmur 
legerëtis legerëmnl 
legerent kgerentur 

Zo ook laudarem -er dochretn -er caperem -er audlrcm -er. 
Dit conjunctief-type komt buiten het italisch niet voor. We 

vinden het terug in osc. fusid — „foret” (beide uit *fu-sc-t). 

§ 232. Het meest in het oog springend bij deze vormen is 
wel, dat zij zich formeel nauw aansluiten bij de correspon¬ 
derende innnitivi: laudare docëre legere capere audire. Ook in het 
perfectum staat laudavissem naast laudavisse etc. Toch is het zeer 
de vraag, of de sleutel voor de verklaring dezer conjunctivi in 
de vormen van de infinitivus moet worden gezocht. Een werke¬ 
lijk afdoende verklaring is tot nu toe niet gevonden, hoewel 
vele pogingen hiertoe zijn ondernomen. In ieder geval mag wel 
aangenomen worden, dat deze vormen hetzelfde element ë 
bevatten, dat ook in de conj. praes. van het type lauclts laudbtis 
aanwezig is. Hieraan gaat dan vooraf de s, die tussen vocalen in 
r is overgegaan, maar in haar oorspronkelijke vorm behouden 
is in es-se-m en in geassimileerde vorm wordt aangetrofïen in 
velkm < *vel-së-m en ferrem < *fer-së-m. 

§ 233. Ongetwijfeld hebben we bij deze vormen te doen met 
een der belangrijkste innovaties in de structuur van het verbaal- 
systeem van het italisch en in het bijzonder van het latijn. Door 
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de creatie van een conj. imperf. naast de bestaande conj. praes., 
en van een conj. plusquamperf. naast de bestaande conj. perf. 
heeft het latijn vorm gegeven aan een oppositie, waardoor de 
conj. gebonden werd aan de tijden van de indkativus. Hieruit 
kan blijken, van hoe groot gewicht het tijdsbegrip in de op¬ 
bouw van het lat. vertaalsysteem is. Daarenboven werd door 
deze oppositie een instrument geschapen, dat het mogelijk 
heeft gemaakt het conjunctiefgebruik in de zin uit te bouwen 
tot een gesloten systeem, dat aan de lat. zinsbouw voor een 
belangrijk deel zijn eigen karakter heeft verzekerd. 

De imperativus praesentis 

§ 234. Actief 

lauda docc lege capi audl 
laudate doeëte legite 

Passief 

capite audite 

laudare doeëre legere capere 
capimini 

audire 
laudamini docëminl legimini audimini 

Normaal hebben lauda docc audl lange eindvocaal. In de oud- 
lat. poëzie wordt in jambische woorden de eindvocaal echter 
vaak kort gelezen: amo. tace vide. In veel gebruikte jambische 
woorden, die ongeveer de waarde van partikels gekregen 
hadden, werd de pyrrhichische uitspraak regel en bleef al¬ 
gemeen in gebruik, zo bij vide cave puta „bijvoorbeeld”. In 
andere gevallen daarentegen werd de lange vocaal gehand¬ 
haafd: vale venl para, etc. (I § 18, 5). 

§ 235. Uit dlce düce face ontstonden door syncope de korte 
vormen die düc fac (I § 111, la). De.lange vormen komen nog 
voor in het oud-lat. b.v. bij Pit. Rud. 124: tu si quid opus est, 
dice. - die quod te rogo. Catullus heeft ook inger uit ingere, wel naar 
analogie van affer (cf. § 267). Op dezelfde wijze als die uit dice 
is ook de interjectie em uit eme ontstaan. Bij de composita van 
fado komt de korte vorm alleen voor in die gevallen, waarin de 
a van het simplex in het compositum behouden is; dus calefac 
bij calefacio maar cönfice bij cönfieio. 

De vormen van de imperativus passivi komen praktisch 
alleen bij de deponentia voor, b.v. vercre „vrees”. 
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De imperativus futuri 

§ 236. Actief 

laudatö 
laudMöte 
laudantö 

docctö 
docctöte 
docentö 

legitö 
legitöte 
leguntö 

capltö 
capitote 
capiuntö 

audïtö 
audïtötc 
audiuntö 

Passief 

laudöior 
laudantor 

docttor 
docentor 

legitor 
leguntor 

capitor 
capiuntor 

auditor 
audiuntor 

De vormen laucfatö laucfator etc. worden zowel voor de 2. als 
voor de 3. sing. gebruikt (cf. §§ 184 en 186), In de vormen op 
~tö is de quantiteit van de -5 aanvankelijk steeds lang. In de 
Augusteïsche periode begint de korte uitspraak echter door te 
dringen; zo caedito bij Prop. IV 5, 77 en esto bij Ovid. Tr. IV 
3, 72. 

§ 237. Waar de imper. praes. en de imper. fut. naast elkaar 
voorkomen, is het duidelijk, dat de laatste op een meer ver¬ 
wijderde, d.w.z. op een verder in de toekomst liggende hande¬ 
ling wijst. Zo wordt de imper. praes. met het pronomen Mc, 
de imper. fut. met Uk verbonden bij Pit. Pseud. 647: tu epis- 
tulam hanc a me accipe atque ïlli dato. Het verschil is ook duidelijk 
door de tegenstelling cras - mnc bij Pit. Merc. 770 cras petito: 
dabitur. nunc abt. 

De imper. fut. heeft zich echter niet kunnen handhaven. 
Aanvankelijk wordt hij in het lat. weliswaar vrij veel gebruikt, 
maar in een volgend stadium is hij snel in onbruik geraakt en 
in de klassieke periode komt hij uitsluitend nog voor in de 
rechtstaal ten behoeve van de formulering van wetsbepalingen. 
In de rom. talen leeft hij niet voort. 

DE INFINIETE VORMEN VAN HET INFECTUM 

Infinitivi 

§ 238. Het zijn onveranderlijke abstracte nomina, die zich 
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van de finiete vormen onderscheiden, doordat ze geen per¬ 
soonsuitgangen kunnen aannemen, maar anderzijds met hen 
gemeen hebben, dat ze dezelfde naamvallen kunnen regeren: 
parcere homitii zoals parco homirii; laudare puerutn zoals laudo 
puerum. Waar de infinitivi gekenmerkt worden door nominale 
flexie-uitgangen en niet door persoonsuitgangen, zijn zij in 
wezen niet gebonden hetzij aan het genus activum, hetzij aan 
het genus passivum. De verdeling der verschillende vormen 
over actief en passief berust dan ook wel op een late ontwikke¬ 
ling. 

De infinitivus praesentis activi 

§ 239. laud&re docëre legere capere audlre. 
Dit type is uitsluitend eigen aan het latijn, De andere italische 

talen hebben het niet. Zij hebben een inf. op -om -urn: umbr. 
erom eru — „esse”, osc. censaum = „censëre”. 

§ 240, De lat. vormen zijn wel ontstaan als locarivi op -i 
van neutrale nominale r-stammen, gevormd door toevoeging 
van s aan de gewone verbaalstam; dus laud&re < *laud&s-t, 
legere < *leges-t, zoals bij de r-neutra van de subst. der 3. conj. 
genere < *genes-i. capere < *capts-e heeft -<?- uit vóór r 
(I § 115, 4). De s is nog aanwezig in es-se „zijn” en in ës-se 
„eten” < *êd-se. In ferre < * forse en veile < *vel-se is de s aan 
de voorafgaande liquida geassimileerd (I § 142, 5). 

§ 241. In de volkstaal valt de slot-e soms weg ten gevolge 
van syncope, die hier frequenter is dan in de cultuurtaal 
(I § 111, 1c). Zo in biber, dat verschillende malen voorkomt 
?b,v. Charisius I 124, lvv. K,), verder langer (CIL I2 501), facer 
(VI 18282), vender (ib. 20989), haber (VTII 8369); Weet scïlicet 
vidëlicet zijn waarschijnlijk uit Ire Heet, sclre Heet, vidêre Heet 
verkort. 

De infinitivus praesentis passivi 

§ 242. laudarl docërl legl capl audlrl. 
Wat de vorming betreft, moet worden opgemetkt, dat bij 

leg-1 en cap-l de -ï onmiddellijk achter de wortel is gevoegd; 
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Jerrï i.pl.v. *ferl heeft zijn ~rr- wel naar het act. ferre; In de 
andere conjugaties wijkt de vorming af en wordt een element 
~rï gevoegd achter de praesens-stam: laudz-ri docc-n audl-rl. 

§ 243. De verklaring levert grote moeilijkheden op. -ï ver¬ 
tegenwoordigt waarschijnlijk de dativus-uitgang -ei (§ 37), of 
misschien -ai (cf. gr. -[/.evoci). In overeenstemming hiermede 
is, dat de infinitivus herhaaldelijk met finale betekenis wordt 
gebruikt, -rï is waarschijnlijk gemodelleerd naar het actieve -re, 
en wel omdat *iaudsL-ï *docë-ï onmogelijk geweest zouden zijn. 
Een ernstige moeilijkheid bij deze verklaring vormt echter 
de vorm pakari van de Duenos-inscr. (CIL I2 4), indien we 
hierbij althans met een inf. pass. te doen hebben. De Duenos- 
inscr. ligt vóór de werking van het rhotacisme en vóór de 
overgang van de diftongen in monoftongen, -ri zou dan 
niet uit -sei of -sai kunnen zijn ontstaan. De vormen solvet en 
mittei op een inscr, van 117 v, Chr. (CIL I2 584, 44) kunnen 
natuurlijk niets bewijzen voor een oorspronkelijke diftong, 
daar ze dateren uit een tijd toen et en ï waren samengevallen. 

De vormen op -ter 

§ 244. Het oud-lat. kent een aantal infinitivi passivi op -ter 
en -rier: dlcier monërier etc. Plautus gebruikt ze nog. vrij veel, 
maar toch is het duidelijk, dat ze ook bij hem reeds archaïsmen 
zijn, die bij voorkeur op het einde der verzen, niet zelden uit 
metrische overwegingen, worden geplaatst. In de officiële inscr. 
worden ze aangetroffen tot in de 2, eeuw v. Chr. In het klassieke 
proza zijn ze echter niet meer aanwezig. De poëzie daarentegen 
blijft ze als archaïsmen gebruiken. Ze zijn vrij talrijk bij 
Lucretius, minder bij de Augusteïsche dichters, maar blijven 
tot in de laatste perioden van de antieke litteratuur deel uit¬ 
maken van het poëtisch apparaat. 

Een bevredigende verklaring van de origine dezer vormen 
is niet te geven. Ontstond wellicht een vorm als dlcier naar 
analogie van een hypothetisch *fter, dat zich misschien reeds 
vroeg door verkorting uit fiere (dat in het oud-lat. voorkomt, 
naast flerï, en waarschijnlijk de oudste vorm vertegenwoordigt) 
had ontwikkeld? 
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De participia 

§ 245. Evenals de infinitivi zijn ook de participia van ver¬ 
baalstammen gevormde nomina, die echter in tegenstelling tot 
de infinitivi in het gewone flexie-schema zijn ingevoegd. Hun 
nauwe verwantschap met de nomina blijkt o.a. hieruit, dat zij 
incidenteel tot gewone nomina zijn geworden: söns „schuldig” 
was oorspronkelijk een partic. (met ongewoon ff-vocalisme) 
bij sum; clctts „tand” was eenmaal een particip. bij edo „eten”; 
prüdêns ontstond uit prö-vidcns; verder ëlegpm freqatns petnfans 
rudcns repentt met repëns, waarbij geen werkwoorden meer 
bekend zijn. 

De participia zijn in het latijn in het algemeen schaars ver¬ 
tegenwoordigd. Van de infectum-stam is alleen een participium 
praesentis activi algemeen in gebruik. 

Het participium praesentis activi 

§ 246. laudfans doctns legtns capitns audtëns. 
Het suffix is -nt- en bij de vormen van de 3. conj. -ent- < -nt-: 

laudfans laudantis < *lawfa-nt-s *lamfa-nt-es; ferëns ferentis < 
*fer-ent-s *fer-ent~es. Sporen van -ont- (met 0-vocalisme), 
zoals gebruikelijk in andere talen (gr. (plpwv yèpavxoq), vindt 
men uitsluitend bij enige athematische oude vormen: söns 
sontis, oorspronkelijk partic. bij sum, naast latere vormen met 
tf-vocalisme in de composita zoals prae-scns; verder bij Ire de 
casus obliqui van het part. euntis euntl euntem etc., naast de nom. 
sing. icns, die op zijn beurt het voorbeeld werd voor een latere 
gen. ientis. 

Vóór -ns werd de stamvocaal in de nom. laudms legëns etc., 
ongeacht de oorspronkelijke kwantiteit, steeds lang gesproken 
(1 § 19, 1). Omgekeerd wordt vóór -nt- de stamvocaal steeds 
kort gesproken: laudantem legen tem (I § 17, 2). 

§ 247. Wat de flexie betreft, valt op te merken, dat de uit¬ 
gang -s in de nom. sing. zowel bij het masc. als bij het fem. en 
ntr. is doorgevoerd. Voor het fem. moet hierbij worden uit¬ 
gegaan van een oorspronkelijke /-stam *fer-enti-s, die na syn¬ 
cope in de eindsyllabe samenviel met het masc. (§ 91); de -s van 
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het ntr. is onverklaard (§ 47). De /-flexie wordt verder aan- 
getroffen in de gen. plur. op -ium en het ntr. plur. op -ia. De 
oude consonantische flexie wordt voor deze naamvallen nog 
gevonden in geïsoleerde vormen als parentum, of om metrische 
redenen bij de dichters, b.v. amantum adulëscentum/ corres¬ 
ponderende gevallen voor het ntr. plur. zijn silenta en 
fluenta (§ 92), 

§ 248. Dezelfde vormen die voor het part. praes. act. gelden, 
zijn ook bij de deponentia in gebruik; hortüns sequens etc. Een 
part. praes. pass. ontbreekt. Soms wordt het part. praes. act. 
van transitieve werkwoorden intransitief of zelfs passief ge¬ 
bruikt; zo quassanti capite „hoofdschuddend”, eig. „met 
schuddend hoofd” (Pit. As. 403), volventibus annis „in de loop 
der jaren” (Verg. Aen. 1234; cf. volventiaplaustra, Georg, 1163), 
res moventes „roerend goed” (Liy. V 25, 6). _ Vaker gignenüa 
„schepselen”, evidens (= „quod videtur”) „duidelijk”, animans 
„levend wezen” etc. We hebben hier te doen met een verschijn¬ 
sel van algemene aard, dat hierop berust, dat de infiniete vor¬ 
men van het werkw., en met name de verbaalnomina, eigenlijk 
genus-indifferent zijn. We zien hetzelfde dan ook in vele andere 
talen. Men vergelijke ned. met slaande trom, fr. ville passante 
„een stad waardoorheen het verkeer gaat”, duits nach einer 
schlecbtscblafenden Nacht (Schiller); in het eng. herhaaldelijk bij 
het part, op -mg ■ the churcb was building „de kerk werd gebouwd”. 

§ 249. Resten, van een part. medium (cf. gr. cpepógevo<;) 
worden in het lat. nog aangetroffen in enkele verstarde vor¬ 
mingen met het suffix -mm-: fëmina „de zogende”, alumnus 
„die groot gebracht wordt”, columna „de omhoog strevende” 
(wt. kei, cf. excello), Vortumnus „die zich wendt” (§ 11, 9 j). 

Gerundium en gerundivum 

§ 250. Gerundium: laudandum docendum legendum capiendum 
audiendum (met gen. - I, dat. -5, ace. -urn, abl. - ö). 

Gerundivum: laudandus docendus legèndus capiendus audiendus 
-a -um. 

Het suffix is -ndo-; bij de thematische vormen -endo-, in 
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oudere vormen afwisselend met -undo- .(< -ondo-): faciundum 
senbundö legundls e.a. Als rechtsterm handhaafde zich peeüniae 
repetundae. Steeds vinden we eundum -ï -5. In laudanctum etc. 
wordt de lange stamvocaal vóór -nd- kort gesproken (I § 17, 2). 

§ 251. We hebben te doen met typisch latijnse vormen. De 
andere indo-eur. talen hebben geen parallellen, tiet oscisch en 
umbrisch kennen wel gerundiva, echter geen gerundia (osc. 
sakramas — „sacrandae”, umbr. pihaner — „piandï”); mogelijk 
zijn deze vormen uit het latijn overgenomen. 

Ondanks een groot aantal poginge’n is het niet gelukt een 
bevredigende indo-eur. oorsprong voor gerundium en gerun¬ 
divum aan te wijzen. Het lijkt dan ook waarschijnlijk, dat we 
uit moeten gaan van een latijnse oorsprong en eenvoudig ver¬ 
band moeten leggen met de nomina die met het suffix -nd- 
zijn gevormd, en die in hun gebruik veel overeenkomsten met 
deze vormen vertonen (§ 11,10b). Woorden als secundus rötundus 
oriundus zijn eerder als adjectiva dan als gerundiva te be¬ 
schouwen. 

§ 252. We moeten wel uitgaan van het gerundium, dat niet 
anders dan een verbaalsubstantivum is, ervoor dienend om 
het verbaalbegrip zonder meer (vooral in actieve zin) aan te 
duiden, en dat niet zelden naast andere verbaalsubstantiva 
wordt gebruikt: legendi et delectationis. ..causa (Cic. de Or. II 84, 
341). Hieruit kan zich het gerundivum ontwikkeld hebben 
langs de weg van een geadjectiveerd gerundium. Uit een 
constructie als cüro mürös faciendum, waarbij faciendum als ver¬ 
baalsubstantivum het object vormde van cüro, en mürös op zijn 
beurt object was bij faciendum, ontstond de wending euro mürös 
faciendös, doordat ten gevolge van een verschuiving mürös als 
direct object getrokken werd bij cüro (naar het voorbeeld cüro 
rem), en tegelijk door een genus- en numerus-assimilatie 
faciendös op de wijze van een adjectivum niet müros werd ver¬ 
bonden. Volgens eenzelfde proces werd cöpia lücis tuendl (twee 
genitivi, elk afhankelijk van cöpia) tot cöpia lücis tuendae. 

§ 253. De modale betekenis „moeten” of „mogen”, die aan 
gerundium en gerundivum in bepaalde wendingen eigen is, 
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kan Baar verklaring vinden op overeenkomstige wijze als bij 
andere verbaalnomina,, n.1. door het gebruik van deze woorden 
in zinnen als mihi cavendtm est, een uitdrukking die op één lijn 
te stellen is met mihi cautio est (Pit. Bacch. 597) — „ik moet mij 
in acht nemen”. Voor het gerundivum, voor zover attributief 
gebruikt, laten zich onder dit aspect de verbaal*-adjectiva op 
-hilis vergelijken, waarbij ook deze modale zin aanwezig is 
(§ 14, 2b). Bij Cicero vindt men naast elkaar mlrandum in modum, 
mlr&bikm in modum en mlrum in modum. 

§ 254. Het gerundium wordt in het laat-lat, op de duur 
vrijwel uitsluitend in de ablativus gebruikt ter aanduiding van 
begeleidende omstandigheden, in concurrentie met het part. 
praes. act,; dus faciendö — facitns. Dit is de enige vorm die in 
de rom. talen voortleeft. Het gerundivum zoekt steeds nauwer 
aansluiting bij het passivum en ontwikkelt zich in het laat-lat. 
tot een soort part. fut. pass. Zo heeft de Vuig. Gen. 18, 18: 
benedicendae sint in Ulo omnes nationes terrae, naast ibid. 26, 4: 
benedicentur in semine tuo omnes gentes terrae. 

DE ONREGELMATIGE VORMEN VAN HET INFECTUM 

§ 255. De onregelmatigheid van deze vormen komt groten¬ 
deels hiervandaan, dat we te doen hebben met oude over¬ 
geleverde flexieverschijnselen, die bij deze zeer veel gebruikte 
en daardoor uit kracht van de traditie zich in hun oorspronke¬ 
lijke vorm handhavende werkwoorden, als gevolg van een 
ingetreden isolatietoestand bewaard zijn gebleven en slechts ten 
dele zijn aangetast door de egaliserende tendenties, die de 
vorming van het latijnse verbaalsysteem hebben beheerst. Zo 
leven hier vooral resten voort van de oude athematische flexie, 
gemengd met jongere thematische vormen. Het athematische 
type treedt bij deze groep nog als regel duidelijk naar voren in 
de 2. en 3. pers. sing. en in de 2. plur. van de ind. praes. In de 
andere personen van de ind. praes. is gewoonlijk het thema¬ 
tisch type met ö-vocalisme doorgevoerd, en wel is dit steeds 
het geval in de 1. sing. en de 3. plur. In de 1. plur. treedt het 
thematisch type altijd op, indien de wortel op een consonant 
eindigt. De imperativus en de infinitivus zijn veelal athematisch 
gevormd. 
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sum ,,ik ben” 

§ 256. De sterke vorm van de wortel is es, de zwakke vorm 
s. In de flexie manifesteert de sterke vorm zich in de athema¬ 
tische vormen van de ind. praes., d.w.z. in de 2. en 3. sing. en 
in de 2. plur., verder in het imperf., het futur., in de imperat. 
en de infin. De zwakke vorm is aanwezig in de thematische 
vormen van de ind. praes., d.w.z. in de 1. sing. en in de 1. en 
3. plur., verder in de conj. praes., in de 3. plur. imper. fut. en in 
het participium. 

§ 257. De indicativus praesentis is: sum es est sttmus estis 
sunt. es < *es-s(i), cf. hom. ètrcfl; sporen van de oorspronke¬ 
lijke eindgeminata zijn nog waar te nemen, in zoverre dat de 
slot-.f van deze vorm in de oud-lat. poëzie voor de prosodie 
nooit verwaarloosd wordt en dat es bij de comici lang 
wordt gemeten, wat wijst op de uitspraak *ess. sum sumus 
sunt < *s-o-m *s-o-mos sont; cfe laatste vorm nog CIL I2 1529 
haec quae infera seripta sont, De u ontstond uit o ten gevolge van 
verzwakking in onbetoonde positie, waarin deze vormen uit 
de aard der zaak vaker voorkwamen. Volgens Suetonius 
(Aug. 87, 2) gebruikte Augustus altijd si mus voor sumus. Uit¬ 
gangspunt voor het ontstaan van deze vorm, die zich overigens 
niet doorgezet heeft, was de analogie-werking van het para¬ 
digma naar vormen als legimus. 

§ 258. De indicativus imperfectr is eram er&s etc. (§ 214). 
eram < *es-ö.-m, waarbij dus het kenmerkende element van het 
imperf. a onmiddellijk achter de wortel is gevoegd, zodat de 
vorming tot op zekere hoogte vergeleken kan worden met die 
van de worteiaoristen. Het futurum is ero eris erit < *es-Ö 
*es-e-s(i) *es-e~t(i) ; cf. gr. Ito. Oorspronkelijk hebben we te 
doen met een conjunctivus met korte themavocaal. Cf. ook het 
type dïxo (§ 222 vv.) 

§ 259. De conjunctivus praesentis is sim rü sit slmus sïtis sint, 
ouder stem sits sief slmus sïtis sient. De vollere vormen worden 
nog aangetroffen bij Plautus in het verseinde, bij Cato, Ennius, 
Lucretius en op inscripties; verder als archaïsmen. We hebben 
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te doen met een oude optatlvus-vorm, waarvan het suffix in de 
sing. de voltrap -/ë-, in de plur. de nultrap -I- vertoonde 
(cf. gr. eïïjv : eï[j.6v en verder § 230). De 3, plur. heeft de uit¬ 
gang -ent. Naderhand heeft de tendentie tot egalisering ertoe 
geleid, dat zowel in de sing. als in de plur. de ï-vormen zijn 
doorgevoerd, nadat de vollere vormen zich nog tijdelijk, vooral 
in betoonde positie, in de concurrentiestrijd tegen de geëgali¬ 
seerde korte vormen hadden gehandhaafd, getuige Cicero 
(Or. 47, 157): sient plenum est, sint mminutum ; Heet titan utroque 
„sient is de volle vorm, sint de verzwakte; men kan echter 
iDeide gebruiken”. 

§ 260. De conjunctivus imperfecti is essem essis etc., gevormd 
met het suffix -së- (§ 231 v.). Naast deze conjunctief-vormen 
zijn er nog sporen van een zeer oude zelfstandige conj. praes. 
van de st. fu-: fuam faas (§ 228) en leeft verder nog een meer 
geregeld gebruik voort van een conj. imperf. van deze-zelfde 
stam forem forësforet forent < *fu-së-m etc, Met name forel blijft 
door heel 'de latiniteit heen in gebruik. Ook de infin. fore < 
< *fu-se is van. deze stam gevormd en weet zich als meer 
litteraire vorm naast esse te handhaven. 

§ 261, De imperativus is es este. Imper. fut. estb estöte suntö, 
ouder estbd en suntöd. Het participium praesentis *sent- is 
verloren gegaan en leeft alleen voort in vormen van de compo¬ 
sita als prae-sëns ab-sëns. Daarnaast stond met o-vocalisme sont-, 
dat zich nog manifesteert in de adjectiva söns „schuldig” en 
sont-icus „gevaarlijk”. Caesar vormde daarnaast ëns (Prisc. III 
239, 8 K.) volgens het schema po test : potëns — est : ëns. 

Composita 

§ 262. Enkele bijzonderheden verdienen genoteerd te 
worden: 

1. dësum „ontbreken” heeft enkele contractie-vormen, 
waarbij de ë.van het praeverbium met de e van de verbaal- 
wortel wordt samengetrokken: dëst dëro dëram. 

2. prbsum „van voordeel zijn” ontstond uit *pröd-sum > 
*prössum > prbsum (I § 142, 1b en 81). Vandaar prbsum 
prbsumus prbsunt naast prbdes prbdest prbdestis etc. 

134 

INFECTÜM (§§ 259—264) 

3. possum potespotestpossumuspotestispossunt (voor -ss- < -ts- 
cf. I § 142, 1b). We hebben te doen met een compositum uit 
polis „machtig”, „in staat tot” (dat in deze vorm in het oud-lat. 
voor alle genera en numeri gebruikt kan worden) en sum. Bij 
Pit. staan de beide vormen soms nog los van elkaar: polis est 
„het is mogelijk”, polis sunt „zij zijn in staat tot”. Men ver¬ 
gelijke ook potisit (CIL U 581, 27). De andere vormen zijn 
poteram potero possim ; verder possem en posse, die gevormd zijn 
naar possum; daarnaast ontmoeten we geïsoleerde voorbeelden 
van de langere vormen potesset (Enn., Ann. 222), potesse (Pit., 
Ter., Lucr.). Het part. praes. kan niet verklaard worden als een 
vorming van sum, maar het dankt zijn ontstaan wel aan een oud, 
naderhand verdwenen denominativum *poteo „ik ben machtig”, 
waarop ook het petf. potui teruggaat; cf. ook de afleiding 
potentia. In het laat.-lat. vormden zich naar het paradigma 
der 2. conj. opnieuw regelmatige vormen als poteo potëre 
potëbam, waarop ook de vormen der romaanse talen teruggaan; 
cf. ff. pouvoir. Van de 3. sing. komen geïsoleerde passieve 
vormen voor: potestur (Enn., Lucr.), possitur (Cato) e.a. 

volo ,,ik wil” 

§ 263. De wortel vel wisselt met vol naar gelang de / palataal 
of velaar is: volo naast velim etc. (I § 37). Overigens treffen we 
weer een mengsel van thematische en athematische vormen 
aan; athematisch zijn: vult vultis velim vellem veile vel. 

§ 264. De ind. praes. is volo vis vult volumus vultis volunt. 
Oudere, maar in de bloeiperiode der republiek nog algemeen 
gebruikte vormen zijn volt voliis (I §21, 2b). vis moet in verband 
gebracht worden niet met wt. vel maar met wt. vl, cf. in-vl-tus. 
De oorspronkelijke 2. sing., van de wt. ml gevormd, treffen we 

'wel aan in het tot partikel verstarde vel „of” < *vel-si over 
*vels, oorspronk. „wil je?” (I §§ 110 en 134, 2). De conj. praes. 
velim is een oude optatiefvorm *vel-ïë-m. De ï is zowel in sing. 
als in plur. doorgevoerd (§ 230). De conj. imperf. is vellem < 
*vel-st-m, en de inf. praes, veile < *vel-se, beide met over- 
gang van -Is- in -//- (I § 142, 5). 
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§ 265. Vermelding verdienen de beleefdheidsvormen rlr 
sultis „alstublieft” uit rï vis en jï vultis, waarbij het eerste wel 
voorbeeld was voor het tweede (I § 33), naar het schema 
vis : vultis = sis : sultis. 

Composita 

§ 266. 1. nölo < *ne-volo. Pit. heeft nog nc vïs en ne volt, 
naast «5» vis non vult non vultis, die zowel bij Pit. als bij lateren 
normaliter worden aangetroffen. Naar de vormen van de conj. 
nölls nölltis is de imperat. praes. nöll nöllte gevormd, en hier¬ 
naar weer de imperat. fut. nölltö. 

2. lo < *wagis-volo. In het oud-lat. vindt men nog mssvolo 
mwolunt mnvelim m%velkm. De laatste vorm is steeds in gebruik 
gebleven. Overigens zijn in het klass. lat. alle vormen samen¬ 
getrokken: mklobam riïklam m&Um nfklle etc., behalve in de 
ind. praes. mhAs mwult mavultis. 

fero ,,ik draag” 

§ 267. De wt. is fer, i.e. bher. De ind. praes. luidt fero fers 
fert ferimus fer tis ferunt. Athematisch zijn fers fertfertis; verder 
de imperat, praes. ferferte, de imperat. fut. fertö fertöte, de conj. 
imperf. ferrem en de infïn.ferre. De overige vormen zijn thema¬ 
tisch en volgen het type lego. Waarschijnlijk zijn de athematische 
vormen niet primair, maar zijn zij door syncope ontstaan uit 
de thematische vormen; zo fers < *fer-e-s. In plaats van fers 
zouden we *ferr en vervolgens *fer verwachten; de -r kon zich 
echter handhaven door de invloed van het paradigma (I § 134, 
2), Het laat-lat. kent naar het voorbeeld van het normale para¬ 
digma der 3, conj. vormen als feris feritis. 

edo ,,ik eet” 

§ 268. De wt. is ed. De ind. praes. luidt edo es est edimus estis 
edunt. Athematisch zijn dus es < *ed-s, est < *ed-t, estis < *ed-tes. 
Voor de laatste vorm zou men verwachten *essis (I § 144a), 
maar door invloed van het paradigma ontstaat estis. Athema¬ 
tisch zijn ook essem esse en de imperativi es este estö estöte, zoals 
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ook de geïsoleerde passiefvorm estur (Pit.); voor ~st~ in deze 
vormen vergelijke men de opmerking bij estis. Volgens de lat. 
grammatici is e in de athematische vormen lang, dus cs est etc., 
in de thematische daarentegen kort, dus èdo, edimus etc. De 
over geleverde getuigenissen zijn echter zeer onzeker. De conj. 
praes. is edim, in de keizertijd vervangen door edam. Omstreeks 
dezelfde tijd komen ook jongere thematische vormen in gebruik 
als edis edit ederem edere. 

do ,,ik geef” 

§ 269. De wt. is döjda, cf. gr. Sf-Sto-(n 8£-So-gev. De 
flexie is aanvankelijk athematisch met lange wortelvocaal in de 
sing., korte (d.w.z. a) in de plur. De ind. praes. is in de his¬ 
torische periode do dUs dat damus datis dant. De imperat. is d%. 
date, terwijl de oorspronkelijke imperat. *dö nog bewaard is in 
ce-do „geef hier” (met ö door jambenverkorting, cf. I § 18, 5), 
plur. cette < *ce-date (zoals gr. 8<ke met korte wortelvocaal). 
Ook voor dzs dat moeten we wel oorspronkelijk uitgaan van 
*dös *döt; de a schijnt in deze vormen vanuit de plur., waar ze 
oorspronkelijk thuis hoort, te zijn doorgedrongen. In de andere 
vormen, die alle van jongere datum zijn, is overal de a door¬ 
gevoerd: dus dabam dabo aarem dato etc. In de oude conj. duim 
en duam (§§ 228 en 230) is niet de gewone wt. .döjda, maar een 
variant dövjdu aanwezig, die ook aan de dag treedt in de falisc. 
vorm doviad — „dat” en in gr. cypr. SoFevca = „date”. 

Composita 

§ 270. De composita van dare zijn in de 3. conj. overgegaan, 
en wel ten gevolge van de normale verzwakking van a tot i en e 
in onbetoonde middensyllaben; zo werden *reddamus en 
*reddare tot reddimus en reddere, die dan vervolgens op één lijn 
werden geplaatst met vormen als legimus en legere. In het late 
compositum circumdare bleef de a echter behouden, met het 
gevolg dat dit woord de flexie van dare volgt. 

§ 271. Overigens moeten bij de z.g. composita van dare 
twee groepen worden onderscheiden. Een eerste groep dëdo 
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ëdo prodo tr&do vendo zijn werkelijke composita bij de wt. döjda 
„geven”; de andere groep abdo condo credo subdo etc. hoort bij de 
wt. dbë „zetten”, „stellen”, die aanwezig is in het gr. 
en in het lat.fië-cl. Beide groepen zijn intussen in de flexie geheel 
samengevallen, zo zelfs dat de ^//-vormen, die toch eigenlijk 
alleen bij de wt. dópjdu: horen, ook in de tweede groep vertegen¬ 
woordigd zijn, b.v. in crëduim en crtduam. 

eo ,,ik ga” 

§ 272. De wt. is ei; cf. gr. sl-ui ï-psv. De ind. praes. luidt 
eo Ir 1/ Imus ïtis ernst. De athematische vormen Ir lt (zo nog bij 
Pit., later ït) Imus Itis zijn ontstaan uit *ei-s(i) *ei~t( i) * ei-mos 
*ei-ies. In de thematische vormen is de wortelvorm ej door¬ 
gevoerd: eo eunt < ej-5 *ej-ont(i), Athematisch zijn ook de 
imperativi I, met ouder ei (Pit., Aul. 694) en abei (CIL I2 1211), 
Ite; imperat. fut. Ito; 3. sing. ind. pass. ïtur> met ouder eitur 
(CIL I2 1529). Van hieruit is nu ook in de andere vormen I 
doorgedrongen als stam vóór volgende consonant, e(j)- daar¬ 
entegen vóór vocaal; zo ibam lbo Irem Ire eam euntis eundl. ï- staat 
uitsluitend in de nom. van het part. praes. icns (cf. i-txsrus 
ad-i-tus in-i-tium). 

Composita 

§ 273. Van de composita is ambio in de 4. conj. overgegaan, 
doordat voor het taalgevoel de band met eo vervaagd was. De 
overige volgen eo, maar sommige van hen vertonen in latere 
tijd afwijkende vormen onder invloed van de 4. conj,; zo 
exilbat redizbat (beide naar audizbat), rediës trünsiet (naar audiës 
audiet). 

§ 274. Volgens eo gaan ook queo „ik kan” en nequeo „ik kan 
niet”. We moeten wel uitgaan van nequit < neque it „het gaat 
niet”. Uit nequeo ontstond dan door foutieve afscheiding queo 
via non quit i.pl.v. nequit. 

fio ,,ik word” 

§ 275. De stam is/I-, de i.e. wt. is bha met uitbreiding door 
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middel van I tot bhvl. De ind. praes. luidt flofls fit flmus fltis 
filmt. Athematisch zijn fils fitfilmusfiltisverder de imperat. fil 
filte filto. Thematisch zijn filo filmt fiïcbam filattt fiierem fierl. 
Opmerkelijk is, dat lange I blijft vóór vocaal behalve in de 
conj. imperf. en in de infin.; dus filo maar fiierem fierl; Pit. heeft 
echter nog ƒlerent(l §18, 1). De infin. was aanvankelijk actief 
filere, met I (Enn., Laev.); daarnaast komt echter reeds sinds 
Ennius fierl voor. 

inquam ,,ik zeg” 

§ 276, De wt. is seksvjskiv; men vergelijke de oud-lat. im¬ 
perat. Inseque of Insece „zeg” en hom. svvstcg < *èv-ae7re. De 
ind. praes. is inqmm inquis inquit inquimus inquitis inquimt. Plet 
imperf. is inqulbat. Fut. inquiës inquiet. Imperat. inque inquitö. 
Conj. praes. inquiat. De 1. sing. ind. praes. inquam is in oor¬ 
sprong waarschijnlijk een oude a-conjunctivus met de betekenis 
van „ik zou willen zeggen”. 

aio (— aijo) ,,ik zeg” 

§ 277. De wt. is ag; cf. ad-ag-ium. De ind. praes. luidt aio ais 
ait airnt. Conj. aiat. Imperf. aiëbam en aibam. In de 2. en 3. sing. 
ind. praes. leest Pit. ook met I als alt en anderzijds met diftong 
eenlettergrepig ais ait. 
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DE VORMEN VAN HET PERFECTUM-SYSTEEM 

§ 278. Zoals boven (§ 159) reeds werd uiteengezet, wordt 
de structuur van het latijnse verbaalsysteem beheerst door de 
tegenstelling tussen infectum en perfectum, een tegenstelling 
die zowel op morfologisch als op functioneel gebied be¬ 
slissend is. De perfectumstam staat in beginsel los van de 
infectumstam (§ 160), en de indeling in vier conjugaties, die 
voor het systeem van het infectum verantwoord en praktisch 
bleek te zijn, heeft voor het perfectum geen waarde. Wel is er 
een tendentie te bespeuren, om de vormgeving van de per¬ 
fectumstam aan die van het infectum te koppelen, maar deze 
tendentie demonstreert zich uitsluitend bij de groep der af¬ 
geleide verba (§ 172). Zij is daardoor kenmerkend voor de 
richting waarin de ontwikkeling van het latijnse verbaal¬ 
systeem zich in de latere periode beweegt, en ze is van groot 
gewicht met het oog op de situatie in de romaanse talen; maar 
anderzijds moeten wij bedenken, dat we hierbij te doen hebben 
met een secundair proces, waaraan bijgevolg geen verklaring 
kan worden ontleend voor de toestand, zoals we die in de 
oudere fasen van het latijn aantreffen. 

§ 279. De perfectum-typen, die het lat. kent, zijn drie in 
getal: 

1. Het wortel-type, dat in het algemeen gekenmerkt wordt 
hetzij door reduplicatie, hetzij door een eigen vocalisme van de 
wortelvocaal. 

2. Het type op -rï, gekenmerkt door de s, die op een oudere 
aoristusvorming wijst. 

3. Het type op -v\ -uï, waarvan de oorsprong onzeker is, 
maar dat in ieder geval betrekkelijk jong is en in het lat. tot 
grote vruchtbaarheid is gekomen, vooral bij de jongere en 
afgeleide werkwoorden. 

§ 280. Er is een zeker, hoewel niet nauwkeurig te om¬ 
schrijven, verband tussen de perfectumstam en de participia op 
-tus. Dit komt hierdoor, dat beide onmiddellijk van de verbaal- 
wortel zijn gevormd en daardoor in bepaalde opzichten in 
tegenstelling treden tot de infectumstam, die veelal zijn eigen 
morfologische kenmerken heeft. Er is dan ook meer dan één 
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wederzijdse beïnvloeding te constateren tussen de perfectum¬ 
stam en het participium op -tus. 

§ 281. Ondanks de tegenstelling tussen infectumstam en 
perfectumstam zijn de uitgangen der verschillende tempora en 
modi, afgezien van die van de indicativus van het perfectum 
(§ 181), dezelfde voor het infectum en voor het perfectum 
(§ 175 vv.). Het element -is-, dat in de meeste perfectumvormen 
aan de uitgang voorafgaat, is vroeger behandeld (§ 180). 

STAMVORMING 

Het wortel-type of de sterke perfecta 

§ 282. Dit type, dat hierdoor wordt gekenmerkt, dat er geen 
stamvormende suffixen aan de wortel zijn toegevoegd, ver¬ 
toont de meeste overeenkomst met de oude indo-europ. 
perfectumvormingen. In het lat. komt het dan ook vooral, 
hoewel niet uitsluitend, voor bij de oude wortelverba der 
3. conjugatie. Het is echter reeds vroeg tot onvruchtbaarheid 
gedoemd, en wordt in meer dan een geval vervangen door de 
meer levenskrachtige typen op -sï en -pl. 

§ 283. De wortelperfecta of sterke perfecta kunnen in het 
lat., evenals in het indo-europ., gevormd worden met of zonder 
reduplicatie; cf. gr. jjiéfxova naast oïSa. Het type met redu¬ 
plicatie is echter in het lat., in vergelijking b.v. met het grieks, 
van begin af aan zeer sterk temggedrongen en het is óók in de 
historische periode zelf nog aan een aanwijsbare teruggang ten 
bate van andere meer vruchtbare vormingen, vooral die op -si 
en -pi, onderhevig. Men kan ervan uitgaan, dat in het algemeen 
de reduplicatie in het lat. alleen dan aanwezig is, wanneer de 
perfectumstam ten opzichte van de infectumstam niet op 
andere wijze, d.w.z. niet door een afwijkend vocalisme, wordt 
gekenmerkt;, vandaar b.v. tetendl bij tendo, maar fëcl bij fado. 
Alleen de geïsoleerde vormeti de-dï en ste-tl wijken zowel door 
reduplicatie als door vocalisme af van de infectumstam, in 
zoverre zij naast de reduplicatie de nultrap van de wortel te zien 
geven; cf. de-d-i-mus ste-t-i-mus tegenover da-mis sta-mus. 
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Wortelperfecta zonder reduplicatie 

§ 284. 1. Het vocalisme van de infectumstam. is kort, van 
de perfectumstam lang: cdt : edo, cmt : emo (in composita echter 
dempsl compsl etc.), legt : lego (in composita echter neglext 
intellexl etc,; Sallustius heeft bij wijze van vals archaïsme 
neglcgl en intellcgi), scdï : sedeo en -sido, vent : vent o, scabl : scabo, 
födl : fodio, ödï naast odium. 

Dezelfde oppositie vinden we ook bij rellqul \ relinquo 
(simplex linquo zeldzaam), vldï : video, viel : vin co, fügl : fugio, 
füdl : jundo, rxtpl : rumpo. De lange vocaal in de perfectumstam 
gaat bij deze groep echter wel terug op oorspronkelijke dif¬ 
tongen ei en eu (ou), cf. XsXouta en rellqul, xécpeuya en/ügï. 

2. Het vocalisme van de perf. stam staat niet alleen kwantita¬ 
tief maar ook kwalitatief in oppositie tot dat van de inf. stam: 
cgï : ago, co~c.pl (eoepï) : apio, ccfii : capio, iccl (gr. Ijxa) : lach, 
fccl (gr. sQyjxa) : fado, frcgl : frango, pcgl : pango. De laatste 
vorm is uit composita als compcgl op-pcgl overgenomen, terwijl 
het simplex van huis uitpepigl had en laterpanxl ontwikkelde; 
compcgl kan mogelijk analogisch zijn ontstaan volgens het 
model cönfringo : cönfrcgï — compingo ; compcgl. 

3. Hiernaast staan enkele wortelperfecta zonder reduplicatie, 
waarbij geen oppositie in vocalisme tussen infectum- en per¬ 
fectumstam valt waar te nemen; zo fidl : findo, scidl : sdndo. In 
de meeste van deze gevallen gaat het wel om secundaire vormen, 
die in plaats van oorspronkelijke, geredupliceerde perfecta, 
vanuit de composita, waar de reduplicatie normaliter ontbrak, 
in de simplicia zijn doorgedrongen. Zo is scicidt oorspronkelijk 
en is scidl later in gebruik gekomen vanuit discidl; op dezelfde 
wijze maakte fidl zich los uit diffidt etc. Verdere voorbeelden 
van dit, overigens geïsoleerde, type zijn: bibï : bibo,. cönlvl 
(jonger cönïxï) : cönlveo, cxxdï (jonger mrï) : end o, lei : ïcio, 
mandï : mando, prandl : prandeo, psalll : psallo, strldï : strldeo, 
velll (misschien uit *velsT) : vello, verft: verto, vlsï : vho, verft : verro 
(naast verrl ook verst bij gramm.). Verschillende perfecta uit 
deze groep komen in onze bronnen slechts één of enkele 
malen voor. 

Wortelperfecta met reduplicatie 

§ 285. Behalve in de geïsoleerde gevallen deelt en steil (§ 283) 
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vertoont bij dit type de perfectumstam geen ander vocalisme 
van de wortelsyllabe dan de infectumstam heeft. Wel is uit de 
aard der zaak de korte vocaal van de wortel onderhevig aan die 
veranderingen, die korte vocalen in open, respectievelijk 
gesloten midden syllaben in het algemeen hebben ondergaan. 

1. De wortelsyllabe heeft a: eecidl : cado, ceciril : cano, fefelll : 
fatto, pepigl (later pcgl en panxt) : pango, pepera (ook parsl en 
pareu\): parco, tetigl: tango;ceödl{met-ï- < -ai-;cf. I§ 120): caedo. 

2. De wortelsyllabe heeft e: pepull : pello, pependl : pendo en 
pendeo, tetendl: tendo, tetinl (later tenut) : tene.o, met ë: pepcdl: pedo. 

3. De wortelsyllabe heeft o: momordï : mordeo, poposcï : posco, 
spopondl : spondeo, totondl : tondeo, 

4. De wortelsyllabe heeft n: cucurrl : curro, pupugt \ pungo, 
tutudl : tundo. 

5. De wortelsyllabe heeft i: sciddl (later scidl) : scindo. 
' 6. Geïsoleerde vormen zijn nog: teiull (later tuit) hï)fero, en 

meminl, die beide geen corresponderende infectumvormen 
naast zich hebben. 

§ 286. De reduplicatievocaal is normaal e, zoals in het gr.: 
meminl tetull cecinl, cf. gr. XéXoixa. In die gevallen _ echter, 
waarin de stamvocaal in het perfectum dezelfde kwaliteit ge¬ 
handhaafd heeft als in het infectum, neemt de reduplicatie¬ 
vocaal ten gevolge van een assimilatlewerking dezelfde kleur 
aan als die van de stamvocaal; zo cucurrl didicl momordl poposcl 
pupugt spopondl totondt naast curro disco mordeo etc. Het assimilatie¬ 
proces, waarom het hier gaat, heeft zich geleidelijk voltrokken, 
Volgens Gellius (N.A. VI 9, 15) gebruikten Cicero en Caesar 
nog de vormen memordl pepugl. spepondt, terwijl hij ook voor 

'j peposcï cecurrl bewijsplaatsen aanhaalt, stift voor steil bij siste is 
overgenomen uit composita als restitl, waar de e in onbetoonde 
middensyllabe normaal als i werd gesproken. 

Wanneer de verbaalstam met één enkele medeklinker begint, 
wordt deze beginconsonant met e vóór de stam geplaatst: 
me-mint pep er cl. Van werkwoorden die met i vr l beginnen, 
kent het lat. uitsluitend perfecta zonder reduplicatie: iccl verft 
lëgl etc. Begint de verbaalstam met sc sp st, dan nemen beide 
beginconsonanten aan de reduplicatie deel, waarbij echter de s 
van de stamsyllabe ten gevolge van een dissimilatiewerking 
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verdwijnt: scindo : set-(s)cidl, spondeo : spo-(s)pondl, sto : ste-(s)tl. 
In tegenstelling hiermede is in de corresponderende gevallen 
van praesensreduplicatie alléén de s bij de reduplicatie betrok¬ 
ken: si-sto etc. 

§ 287. Het reduplicatie-type dringt in het lat. niet verder 
door, maar is daarentegen van begin af aan reeds op de terug¬ 
tocht. Dit manifesteert zich het eerst en het duidelijkst in de 
composita. In vormen als rettull reppen reccidï uit re-tetulï 
re-peperl re-cecidï is de reduplicatiesyllabe door syncope ver¬ 
loren gegaan, maar blijft de reminiscentie aan de reduplicatie 
nog bestaan in de vorm van -//- -pp- -cc-. Het proces gaat echter 
reeds verder in contull < con-tetulï (tetull komt voor bij Pit. en 
Enn.), en hieruit ontwikkelt zich dan de algemene tendentie, 
om in de composita de reduplicatiesyllabe te laten vervallen, 
zodat normaal worden de vormen als: concurrl compuhl contend\ 
dëspondl smpendl extendl naast cucurrl pepull etc, In oudere bron¬ 
nen vinden we hiertegenover nog vormen als admemordit (Pit.), 
occecurrit (Ael. Tubero), cf. Gellius, N. A. VI 9. Op deze wijze 
moet ook een perfectum als prebendï naast prebendo (prendo), dat 
teruggaat op het compositum *prai-hendö, verklaard worden. 
dedl en steil behouden hun reduplicatie echter ook in de com¬ 
posita: condidl restitl etc. Zo ook meestal didicl en poposcl, b.v. 
depoposcit (Mon, Ancyr. 5, 4). 

Naar analogie van het onttreken der reduplicatiesyllabe in de 
composita is dit gebruik ook in sommige simplicia doorge¬ 
drongen. Zo tuil i.phv. het oude tetull naar contull; verder 
pendl naar suspendl, tendï naar extendl, fervï naar ejfervl, scandl naar 
cönscendl e.a. 

§ 288. Het wegvallen van de reduplicatiesyllabe was in vele 
gevallen, zowel bij simplicia als bij composita, aanleiding, om 
dit, nu onduidelijk geworden, perfectum-type te vervangen 
door jongere en duidelijker vormingen op -si en -vl: panxl 
naast pepigi en pegI, parsl en compersl naast peper cl, tenui naast 
tetinl; verder concinul praemorsl dispunxl expunxl e.a. 

§ 289. Naar reddo : reddidl en ëdo : ëdidi („uitgeven”) zijn in 
het vulgairlat. van verbaalstammen op d een aantal perfecta op 
-didl gevormd, die in de rom. talen zijn blijven voortleven; zo 
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dêscendldï impendidl ëdidi „ik heb gegeten” prandidl respondidl 
abscondidl pandidl. 

Het perfectum op -jï 

§ 290. Dit type wordt gekenmerkt door het element s, dat 
bijgevolg voor de stamvorming relevant is. Historisch hebben 
we te doen met de voortzetting van de oude indo-europ. 
.r-aoristus. Het lat. dlxl beantwoordt precies aan het gr. êSsi£oc. 

Waar de s voor deze perfectum-vormingen kenmerkend is, 
spelen reduplicatie en ablautsverschijnselen in deze groep geen 
rol. In die gevallen waarin nochtans de perfectumstam in 
tegenstelling tot de infectumstam de lange wortelvocaal laat 
zien, zoals bij rëxl : rego, hebben we te doen met een, voor de 
latijnse verhoudingen overigens irrelevant, rudiment van de 
oorspronkelijke situatie in het indo-europ., waarbij de .r-ao¬ 
ristus, althans in de sing. van het act., de rekkingstrap van de 
stamvocaal vertoonde; in het lat. is dan echter in de corres¬ 
ponderende gevallen de rekkingstrap in alle vormen van het 
perfectum, dus ook in de piur., doorgevoerd. Het aantal, is 
echter zeer beperkt en voor de structuur van het systeem zijn 
dit soort ablautsgevallen van geen gewicht. 

§ 291. Het xï-perfectum is in het lat. aanmerkelijk ruimer 
verbreid dan het in het voorafgaande besproken worteltype. 
Tot op zekere hoogte is het zelfs ook produktief gebleken en 
heeft het in verschillende gevallen oudere worteltypen ver¬ 
drongen. Toch is het voorkomen ervan beperkt tot de primaire 
verba en heeft het zich niet in de grote groep van afgeleide 
werkwoorden, die vooral in de 1. en 4. conj. gezocht moeten 
worden (infectumstammen op -a- en -Ï-), weten in te dringen. 
Het wordt dus meest aangetroffen bij de werkwoorden van de 
3. conj. en daarnaast sporadisch bij die van de 2. en 4. 

§ 292. Het xï-perfectum treedt alleen op in die gevallen, 
waarin de verbaalwortel of de verbaalstam op een consonant 
eindigt. In het merendeel der gevallen is dit een gutturaal, 
minder vaak een dentaal of labiaal, soms s m of v (deze laatste 
zijn wel te verklaren als analogie-gevallen). De s van -sl gaat in 
al deze gevallen verbindingen aan met de eindconsonanten van 
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de wortel- of stamsyllabe volgens de gewone tegels van de 
consonantgroepen (I § 139 vv.). 

In de normale gevallen is dus bij het d-perf. het vocalisme 
van de wortel in perfectum en infectum hetzelfde. Voorbeelden 
zijn: 

1. De wortel eindigt op gutturaal: auxl : augeo, dlxl : dlco, 
dxtxl ; dïico, farsl : farcio, fllxI : fllgo, indulsl : indulgeo, mersï : 
mergp, mulst : mulgeo, sparsl : spargo, perspex! : perspicio, 
torsl : torqueo, : #rgeo. 

2. De wortel eindigt op dentaal: am : ardeo, clausl : daudo, 
laesl : laedo, lust : /ü<A, rad : r&do, rist : rï<&d, waxï : suadeo, 
ë-vasl : rïu/tf. 

3. De wortel eindigt op labiaal: clepsl : <?/*£<?, #ü/>d : nubo, 
saepsï : saepio, scrip sl : scrlbo, serpsl : serpo. 

4. De wortel eindigt op s (het infectum heeft ~r~ door rhota- 
cisme, cf. I §§ 47-48): gessi ; gero gestus, haesl : haereo haesum, 
hans! : baurio haustus. 

5. De wortel eindigt op nasaal: pressi : premo, contem-psl : 
contemno; zo ook in vier composita van emo (dat zelf ëml heeft): 
sümpsl : sümo, prömpsl : promo, cömpsl : cömo, dëmpsl : demo. 
Verder mansl : mam o (met a vóór -ns-, cf. I § '19, 1). 

6. De wortel eindigt op v: bij flvo, een oude vorm naast/igo, 
hebben we flxl; analogisch is dan wel vlxi bij vwo, en met niet 
geheel zekere lange ü in het perf. strüxï : strrn (=• *struvo, cf. 
I § 36); eveneens flüxl : firn (— *fluvo) ; in het laatste geval 
eindigde de wortel echter mogelijk oorspronkelijk op guttu¬ 
raal. 

§ .293. In een beperkt aantal gevallen onder de d-perfecta 
vertoont de- perfectumstam, ais voortzetting van een oude 
ablautsverhouding, lang vocalisme van de wortelvocaal naast 
een korte vocaal in de stamsyllabe van het infectum: vëxï : veho, 
rcxl : rego, tëxI : tego, -lëxl : -lego (neg- di- inlellëxl; cf. echter 
legt : lego), traxi : traho; op oorspronkelijke diftong ei wijst 
de lange ï in dlvlsl: dlvido, mist : mitto; naast iubeo heeft het oud- 
lat. iousit (CIL I2 478; 614; 633; 1529. S.C. Bacch., Lex repett, 
Sent. Minuc.), het klassiek lat. echter iussl met ü naar iussus. 

§ 294. Omgekeerd komen enkele gevallen voor, waarin de 
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infectumstam lang, de perfectumstam echter kort vocalisme 
heeft. Hier hebben we te doen met incidentele gevallen, die hun 
verklaring vinden door analogie-werking: ussl : Gro naar ustus, 
cessi : cëdo (cf. cessus, waarbij de verklaring van de ë echter on¬ 
zeker is). 

§ 295. In een aantal gevallen is de nasaal, die als praesens- 
infix de infectumstam kenmerkte, ook in de perfectumstam en 
soms ook in het part. perf. pass. doorgedrongen: finxl fictus : 
jïngo, pinxl pictus : pingo, strinxl strictus : stringo, -stinxl -stinctus : 
-stinguo, vinxl vinctus : vincio, iunxl iunctus \ iungo, panxl pactus: 
pango, planxl planctus : plango, sanxl sanctus : sancio e.a. 

§ 296, Het perfectum op -d blijkt in het lat. een zekere ex¬ 
pansieve kracht te hebben bezeten en heeft dan ook in een 
aantal gevallen oudere wortelperfecta teruggedrongen en ver¬ 
vangen. Er is reeds gewezen op de jongere vormen panxl en 
parsl naast de oudere pepigl (met pëgl) en peper cl. Vooral bij de 
composita, waar, zoals we zagen, het geredupliceerde type de 
neiging had zijn reduplicatie te verliezen, met het gevolg dat 
deze perfectumvorming onduidelijk werd, zien we een op¬ 
dringen van de d-vormen: compmxl naastpupugl, expulsl naast 
pepull, praemorsl (Pit. bij Gellius, N.A. VI 9, 7) naast praemordl 
en momordl, amixl naast iëel, diffüsl (laat) naast jxsdl, dllëxl 
neglëxl intellëxl naast legt, dëmpsl cömpsl sümpsl prömpsl, alle 
composita van emo, naast ëml, waarbij echter opgemerkt moet 
worden, dat de samenhang met het simplex veel minder 
gevoeld werd dan dit het geval was bij de composita met oud 
perfectum-type ex-ëml ad-ëml dir-ëml. 

Niet zelden heeft zich in dit soort gevallen het perfectum op 
-sl gevormd in aansluiting aan het part. perf. pass. op sus: naar 
vulsiis ontstond zo vulsl met avulsl en dlvulsl naast veilt, naar 
versus (bij vetró) ontstond verst naast verrl (beide alleen bij gram¬ 
matici), naar expulsus ontstond expulsl, naar perculsus vormde 
zich perculsl e.a. 

Het proces van de uitbreiding van het d-type zet zich tot in 
zeer late periode voort en manifesteert zich nog in de romaanse 
talen. De italiaanse vormen rispose prese corse wijzen b.v. op 
*responsit '*prensit *cursit. 

147 



VERBUM 

De perfecta op -vt en -ul 

§ 297. Dit is in het latijn het enige perfectum-type dat jong 
is, dat een naar regelmatigheid tenderend beeld vertoont en 
daardoor een grote verbreiding heeft gevonden vooral onder 
de afgeleide verba, wier paradigma in het algemeen immers 
naar regelmaat streeft. Anderzijds is de oorsprong van dit type 
niet voldoende verklaard, zodat het niet gemakkelijk valt om 
aan te geven, in welke gevallen deze vormingen oorspronkelijk 
zijn, en waar ze als analogievormen moeten worden opgevat. 
Aangenomen kan worden, dat ze in oorsprong thuishoren bij 
verba waarvan de wortel op een vocaal eindigt (behalve bij 
da-re sta-re en waarschijnlijk l~re), dus vooral in de 1. 2. en 4. 
conj., daarentegen niet bij de thematische verba der 3. conj. en 
bij dey'ö-wortelverba der 3. en 4. conj., hoewel zij ook in deze 
groepen en met name bij de thematische verba der 3. conj. op 
Ir m en » analogisch een zekere verbreiding hebben gevonden. 

§ 298. De verdeling is wel zo, dat -vi thuishoort bij de 
verba waarvan de stam of de wortel oorspronkelijk op lange 
vocaal eindigt, dus -a-vï -ê-w -l~vl, type fi&vl flèvl scM. Hier¬ 
naast staat dan het type op -m bij stammen (veelal in oorsprong 
dissyllabische bases), die op korte vocaal eindigen, welke korte 
vocaal zich in vele gevallen manifesteert in de corresponderende 
vorm van het part. perf. pass. of van het supinum; dus terug¬ 
gaande op *-a-val *-ë-vai *~l~vai, het type domui met donritus, 
monul met motritus. Het is vooral bij de werkwoorden van de 
2, conj., dat het perfectum op -ul zich op grote schaal heeft 
doorgezet, terwijl in de 1. en 4. conj. de vormen op -avl en -M 
overheersen. 

De vormen op -vï 

§ 299. 1. Oude vormen van dit type vinden we bij een aan¬ 
tal primaire verba, waarvan de wortel op lange vocaal eindigt; 
fla-vl ; flo, pa-vl : pasco, flc-vl : fieG, sprc-vï : sperno, crë-vl : cerno, 
sq-vï : so.ro „zaaien”, Ic-vï : lino (naast lëvl bestond het compo¬ 
situm dc-lcvl, waarnaar vervolgens een nieuw praesens dcleo 
werd gevormd), sl-vl : sim (oud-lat. po-slvlposeivei CIL U 638 — 
„posuï”), trl-vl : ter o, cl-vl : cio cieo, scl-vï : scio, no-vï : nösco, ful 
uit *bhü~vai naast sum. 
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2. Daarnaast bij een aantal oude verba, die niet zonder meer 
als wortelverba met lange vocaal te herkennen zijn en waarvan 
de verklaring min of meer onzeker is, b.v. ania-vl ; amo, 
quït-vl ; quiosco, cupï-vl: cupio, en naar dit laatste misschien petl-vl 
quaesl-vl arcessl-vl lacessl-vl bij peto quaeso arcesso lacesso; verder 
audl-vl : audio, str&-vl : sterno (stra-PÏ gevormd naar stratus). 

3. De grootste groep wordt echter gevormd door de jonge 
afgeleide verba, vooral uit de 1. en 4. conj., van het type 
rüra-w flnl-vl (§§ 189 vv. en 205), waarvan het paradigma 
„regelmatig” is, met het gevolg dat hier de grote uitbreiding 
van de, als regelmatig gevoelde, H-vormen heeft plaats gehad. 
Hierbij zijn ten slotte ook te noemen de afleidingen van 
//-stammen (§ 201, 3), zoals Jnstitüi < *in-statxi-vï bij status, 
metul < *jmtü-pï bij metus, oorspronkelijk M-vormen, die echter 
ten gevolge van de uitval van de intervocalische -v~ (I § 33) in de 
/d-groep terecht zijn gekomen. 

De vormen op -ul 

§ 300. Daar de analogiewerking bij dit type een bijzonder 
grote rol heeft gespeeld, is het moeilijk hier bepaalde, nauw¬ 
keuriger omlijnde groepen aan te geven. Men kan echter 
onderscheiden; 

1. Causativa van de2. conj., die als regel een part. perf. pass. 
op ritus naast zich hebben (§ 196): monul monitus \ moneo, nocüi 
noctius \ noceo, docul doctus (wel met syncope uit *dokitos) : doceo. ■ 

2. Langs de weg der analogie heeft dit type zich dan in de 
2. conj. zeer sterk verbreid, zowel bij de groep der intransitiva 
zoals arm. calul egulparuipatulpotui tacuï (cf. tacitus) tiniul, alsook 
bij transïtiva, b.v. consul habul miscuï, zonder dat hiernaast als 
regel een part. op ritus of een supinum op ritum aanwezig is. 

3. Bij enkele verba der 1. en 3. conj. naast een part. perf. pass. 
op ritus of een supinum op ritum: crepul crepitum : crep&re, cubul 
cubitum : subare, domui domitus : do mare, sonul sonitum ; sonere en 
sonare, vetul vetitus : vet are, genui genitus : gignere, molül molitus : 
trnlere, vomul vomitus ; vomere; ook wel colul : coler'e, ondanks 
cultus. Langs de weg der analogie is deze groep dan verder uit¬ 
gebreid met: alm. aperul posui (voor poslvl, onder invloed van 
positus) rapul salul (naast later sallvl en saliV) secul icxul volui e.a. 
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4. Ook buiten de genoemde groepen heeft dit type “zich nog 
verder uitgebreid en hebben de vormen op -ul in vele gevallen 
oudere vormen verdrongen. Naast tenui voor tetinï (§ 288) kan 
men b.v. wijden op amicul voor amict of amixl, ardül voor arsi 
concrëdul naast crëdidï, concinul naast ceeinl, sapul voor saplvl, 
sinui voor sïvï, serul voor sëvl, conterul naast trlvl, parem, voor 
peper cl, pellicul voor pcllexl e.a. 

De perfecta van de verba op -veo en ~vo 

§ 301. Bij deze verba, die een v in de eindsyllabe van de 
stam hebben, wordt het perfectum gevormd op -vl, en wel zo, 
dat de voorafgaande stamvocaal gerekt wordt. Deze rekking is 
het gevolg van een proces van syncope, waardoor een vorm als 
*tnovt-Mi werd tot *mou-vai en vervolgens tot mövl; men ver¬ 
gelijke mötus uit *movi-tos. Insgelijks *kavi-vai > *kau-vai >- 
> cüvl, naast cautus < *kavi-tos, cf. cavitum (CIL E 585, 6 en 7). 
Op overeenkomstige wijze moeten dan verklaard wordenfèvl 
fautus : favëre, fövl fötus : fovëre, iüvl iütus : iuv5re, l5vl lautus en 
lotus : lavUre, p5.Pl : pavore, vövl votus : vovëre. 

In de 3. conj. moet hiermee vergeleken worden fervl : ferven, 
naast jonger fervul : f er vore, solvl en volvl, die schijnbaar bij deze 
groep horen, zijn in wezen anders gevormd. Men moet uitgaan, 
van drielettergrepig soluo en voluo (I § 32), waarbij normaal een 
perf. op -xs-vai > -til werd gevormd. Het oud-lat. kent dan ook 
nog de drielettergrepige perfecta solui en volui, die eerst be¬ 
trekkelijk laat tot tweelettergrepig solvl en volvl werden. 

Verkorte vormen van de perfecta op -v\ en -jï 

§ 302. De zwakke positie van de intervocaltsche -v- (I § 33) 
gaf bij de perfecta op -pi aanleiding tot het ontstaan van een 
aantal verkorte vormen, zoals anderzijds de tendentie tot haplo- 
logie (I § 97) bij de perfecta op -sï enkele minder belangrijke 
verkortingen teweegbracht. 

Vormen op -il i.pLv. -Ivl in de 3. en 4. conjugatie 

§ 303. Het uitgangspunt zijn wel de perfectumvormen bij 
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eo „ik ga”. De korte vormen il en kram worden geregeld bij 
Pit. aangetroffen, die echter in andere gevallen, n.1. bij de 
perfecta op -vl, nog geregeld de vormen met -v- heeft, zoals 
sclvl slvl elvl e.a. il, dat het oorspronkelijke perfectum bij eo 
vertegenwoordigt (M is betrekkelijk zeldzaam en maakt een 
jonge indruk), is formeel wel een oud geredupliceerd perf., 
waarvan de vorming niet geheel duidelijk is. Naar het voor¬ 
beeld van composita van eo als perit : periit: perierat kregen we 
nu ook audit : audiit : audierat. Deze vormen zonder -v- komen 
vooral in gebruik sinds Terentius en wel heel bijzonder, hoewel 
niet uitsluitend, vóór -er-: audieram audierim audiero etc. Daar¬ 
naast vinden we reeds op een der oudste inscr. pet lei (CIL E 15); 
verder ook dit voor slvit (Ter., Ad. 104), met posiit en dësiit. 

§ 304. Normaal zouden we in de gevallen van audil audiit 
audiimus de uitspraak *audï *audit *audlmus verwacht hebben 
(I § 126). De samentrekking bleef echter achterwege, daar zij 
de oppositie tot de gelijkluidende vormen van ind. en imper. 
praes. teniet zou hebben gedaan. Waar dit bezwaar niet aan¬ 
wezig was, had echter wèl samentrekking van -ik plaats; zo in 
audlstl audlstis audlsse audlssem. In de 1. en 3. sing. ind. perf. 
komen vormen als audl en audit weliswaar voor, maar zij zijn 
dan laat en zeldzaam; bovendien worden zij blijkbaar als min¬ 
der correct gevoeld (Priscianus II 130, 1 K. accentueert hier 

audti cuptf). Bij eo „ik ga” en zijn composita en bij peto zijn 
echter sinds Pit. in de 3. sing. van de ind. perf. de vormen lt 
(interlt) en peilt in gebruik, terwijl anderzijds ook hier in de 
1. sing. vormen als redl en petl eerst in het laat-lat. optreden. 

§ 305. De vormen op -il worden in het algemeen meer in de 
4. dan in de 3. conj. aangetroften. Terwijl dus in de 4. het type 
audil gewoon is, blijft in de 3. het type quaesïvl meer in gebruik. 

§ 306. In het vulgaire taalgebruik gaat de uitval van -v- nog 
aanmerkelijk verder (I § 33). Zo hebben we hier de perfectum¬ 
vormen probai ealcai laborait voorprob5vl, calc5vl laböravit. Ander¬ 
zijds vinden we ook i.pl.v. -5vit vormen op aut: pedicaut donaut 
militaut pugnuut e.a. 
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Samengetrokken vormen van het type 
laudOstl laud&rim laudOssem 

§ 307. Het proces van uitval van -v-, gevolgd door con¬ 
tractie, is normaal bij een aantal vormen van de 2. conj., waarbij 
-v- tussen gelijke vocalen staat (I §§ 33 en 126): dUtram < dèlc- 
veram, dciërunt < dëlëverunt, dclcro < dclëvero e.a.; zo ook wel 
in de 4. conj. in gevallen als audïstï < audlvistl (cf. § 304). Naar 
analogie hiervan is dan echter in een groot aantal andere ge¬ 
vallen, vooral in de 1. conj., een overeenkomstige verkorting 
doorgevoerd, zodat dit verschijnsel ook buiten de normale 
regels van de uitspraak om een aanmerkelijke uitbreiding heeft 
gekregen. Zo in de ind. perf.: laudOsfx laudOstis laud&runt, dclëstl 
aë/ëstis etc. laudOt i.pl.v. laudOvit komt uitsluitend, en dan nog 
slechts zelden, in de poëzie voor (Lucr. I 70 inrita/, VI 587 
disturbo.?). In de overige tempora en modi van het perf. vinden we 
vormen van het type: laud&ram iaudO.ro laudOrim laudOssem laudOsse 
dclëssem dëlësse. Normaal, sinds Pit., zijn ook de korte vormen 
van novh nostï nöstis nörunt noram nössem nösse. Hiernaast 
vinden we nog incidenteel: nomus = növimus bij Ennius, 
commörat — commöverat bij Terentius, admörunt — admöverunt 
bij Vergilius, remorant — remöverantetc. bij Horatius, remösse — 
remövisse bij Lucretius, dëvöro = dëvovero bij Accius. 

§ 308. In het algemeen schijnen deze korte vormen veel 
gebruikt te zijn, en Cicero beschouwt ze als volwaardig naast 
de langere: Quid quod sic loqui „nosse” „iudicasse” vetant, „novisse” 
tuben? et „iudicavisse”?Quasi vero nesciamus in hoe genere et plenum 
verbum recte dici et imminutum usitate. (Or. 47, 157) „Hoe komt 
men ertoe de uitspraak nösse mdicOsse onjuist te achten, en voor 
te schrijven, dat men novisse en iüdicOvisse moet spreken? Alsof 
wij niet weten, dat bij dit soort vormen enerzijds de volle 
vorm terecht gesproken kan worden, maar anderzijds ook de 
korte gebruikelijk is”. In de keizertijd hebben de korte vormen 
zelfs het alleenrecht verworven, en Quintilianus beschouwt 
audwisse en scwisse in deze tijd als uitzonderlijk en ouderwets, 
(Inst. I 6, 17). 

§ 309. De verkortingen van het type dixtï voor dïxistl, dlxe . 
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voor dixisse zijn gevallen van haplologie (1 § 97). De voor¬ 
beelden hiervan zijn vrij algemeen verbreid. 

Het participium perfecti passivi 

§ 310. Waar het part. perf. pass. dient tot vorming van het 
gehele perfectum passivum, en anderzijds de wijze waarop dit 
participium wordt gevormd zich in bepaalde opzichten in het 
latijn heeft aangesloten bij de wijze van vorming van de 
perfectumstam, wordt het hier in aansluiting aan de perfectum- 
vorming behandeld. 

Het part. perf. pass. is in oorsprong de voortzetting van een 
oud indo-europ. verbaaladjectivum op -tos (lat. -tus en -sus), dat 
ertoe diende, om uit te drukken, dat het door de verbaalwortel 
aangeduide begrip i.v.m. een.of ander subject als praedicaat in 
ruime zin werd gezegd. Vandaar dat de betekenis ervan aan¬ 
vankelijk zeer vaag was. Het kon zowel de actieve als de pas¬ 
sieve verhaalhandeling uitdrukken. De betrekking tot het 
activum leeft nog voort in een lat. gebruik als homo cënOtus, 
prOnsus, pötus „iemand die gegeten, ontbeten, gedronken 
heeft”. Evenmin was dit part. zonder meer aan een bepaald 
tempus-begrip gekoppeld; zo hebben lat. arbitrktus of ratus 
„in de mening verkerend”, üsus „gebruikend”, veritus „vre¬ 
zend ”, dësperOtus „vertwijfeld” geen betrekking op het ver¬ 
leden. In net lat. is het part. perf. pass. anderzijds echter reeds 
in een vroegtijdig stadium opgenomen in het systeem van het 
perfectum, en wel met betrekking tot het passivum, zodat het 
geleidelijk een vaste plaats in het verbaalsysteem heeft gekregen. 

De aanvankelijk meer zelfstandige positie van deze vorm 
uit zich ook nog in het vrij groot aantal adjectiva die, oor¬ 
spronkelijk als verbaaladjectiva met het suffix -to- gevormd, 
hun verband met het stamwerkwoord hebben verloren en 
geheel zelfstandig zijn geworden. Zo b.v. alius „hoog” (aiere), 
aptus „geschikt” (apisci), cautus „voorzichtig” (cavëre), eer tus 
„zeker” (cernere), falsus „vals” (fallere), txstus „veilig” (tuërl). 
Hiernaast gaan ook een aantal vanouds overgeleverde sub- 
stantiva, gedeeltelijk wel substantiveringen van aanvankelijke 
adjectiva, op deze vorming terug; zo b.v. mentum „kin”, verder 
scortum sexsturn mensa nota basta multa testa e.a. Ook in een 
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jongere periode ontstaan nog verschillende substantiva als 
fa,tum praeceptum Bdictum bustum dclictum pecfotum spönsa repulsa 
(§11, Ha). 

§ 311. Wat de wijze van vorming betreft, was het part. perf. 
pass. oorspronkelijk geheel zelfstandig, zonder strikt verband 
met de stam van het infectum noch met die van het perfectum. 
In het lat. heeft deze situatie zich echter niet bestendigd, en 
zocht het part. perf. pass. in een jongere ontwikkelingsfase 
aansluiting naar beide zijden, soms naar de infectum-, soms 
naar de perfectumstam. Uit de aard der zaak gaat deze ont¬ 
wikkeling het verst bij de denominativa, vooral van de 1. en 4. 
conj., waar beide stammen geregeld door a, resp. door I worden 
gekenmerkt en nu ook het part. perf. pass. geheel in de regel¬ 
matige bouw van het paradigma, wordt opgenomen. 

Oorspronkelijke zelfstandigheid van het 
participium perfecti passivi 

§ 312. In het indo-europ. was bij de verbaalafleidingen op 
-tos de toestand deze, dat het suffix de drager was van het accent, 
zodat de verbaalwortel in de nultrap kwam te staan. In het lat. 
zijn deze accent-verhoudingen en daarmede ook de wisseling 
van het vocalisme van de verbaalwqrtel verloren gegaan. Dit 
neemt echter niet weg, dat in een beperkt aantal gevallen de 
resten van de oude toestand ook in het lat. nog zijn bewaard, 

De nultrap van de éénlettergrepige wortel treedt nog aan de 
dag in: dictus : dico, ductus: dxsco, status : sfore, datus : dare dönum, 
satus : sero saA sbmen, Hum : ire (wt. ei), co-gnitus < *co-gnatos : 
(g)nösco novl (cf. echter nötus naar növI) e.a. Zo ook bij twee¬ 
lettergrepige bases: domitus : dotmre, lautus (populair lotus) < 
< */av(i)tos : lavare, sectus < * sec (a) tos : secare; ook in de 
2. conj. (bij tweelettergrepige bases op -ejf), waar in het lat. -ë- 
afwisselt met -i-; b.v. tacitus : tacöre, licitum : lictre, habitus : 
babëre. Hetzelfde zien we in de 2. conj. bij de causativa en 
intensiva (§ 196), die in het part. perf. pass. eveneens de nultrap 
-i- van het suffix vertonen: monïtus : rnonëre, doctus < *dok(i)tos : 
docëre, mbtus < *mov(i)tos : movëre, cautus met ouder cavitum 
(CIL 12 585, 6 en 7) : cavëre e.a. 
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§ 313. De zelfstandigheid van het part. perf. pass. blijkt ook 
hieruit, dat, wanneer de infectumstam met infix of suffix is 
gevormd, deze elementen meermalen in het part. perf. pass. niet 
terugkeren; zo in fictus : fingo, pictus : pingo, strictus : stringo, 
foetus : tango, fissus : findofffoetus : frango, passus : pando, victus : 
vinco, ruptus : rumpo, aptus : aplscor, nactus : nanclscor, morsus \ 
mordeo, spönsus : spondeo, tentus : tenco, captus : capio, iactus : iacio, 
raptus : rapio, apertus : aperio, opertus : operio, ventum : vent o e.a. 

Relatie tot de stam van infectum en perfectum 

§ 314. In het voorafgaande zagen we, dat de zelfstandigheid 
van het part, perf. pass. soms daardoor werd gemarkeerd, dat, 
wanneer de infectumstam met een nasaal-infix was gevormd, 
dit infix niet in het part. perf. pass. terugkeerde (§ 313). Een 
jongere fase van ontwikkeling demonstreert zich, wanneer 
dit infix wél in het part. perf. pass. doorwerkt. In de gevallen 
waarin dit voorkomt, heeft het part. perf. pass. met nasaal- 
infix steeds een perf. op -sï, eveneens met nasaal-infix, naast 
zich (niet echter omgekeerd, in die zin dat aan een perf. op -si 
met nasaal-infix ook altijd een part. op -tus met nasaal-infix 
beantwoordt, cf. § 295). Zo krijgen we dus de in druk, dat in 
deze gevallen de vorming van net part. perf. pass. zowel van 
de zijde van de infectumstam als van die van de perfectumstam 
is beïnvloed. Men vergelijke iunctus : iungo iunxl, planctus : 
plango planxl, sanctus : sancio sanxï (in saneïtus bij Lucr. is boven¬ 
dien nog de ï van de inf.-stam in het part. doorgevoerd), 
-stinctus : -stinguo stinxl, vinctus : vincio vinxl (tegenover victus : 
vinco viel), linctus \ lingo linxl (naast He tus : linquo lïquï). 

§ 315. Bij de verba, waarvan de stam op lange vocaal eindigt, 
en die in het perf. -a^ï -ëvï -Ivï hebben, is als regel de lange 
vocaal óók in het part. perf, pass. doorgevoerd. Ook hier zien 
we dus weer een aansluiting zowel naar de kant van het in¬ 
fectum als van het perfectum, met als resultaat de doorvoering 
van een regelmatig (dus jong) paradigma van het type -an fotus 
-are, Bvi -ctus -ere, -M -Itus -Ire ; fiavl flatus flare, flati fiëtus fiere, 
audlvl auditus audire. Wel treden bij dit type vaker aarzelingen 
op; zo hebben we bij experior het adj. experltus, als tegenhanger 
van imperitus, tegenover het part. expertus, dat waarschijnlijk 
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beïnvloed is door repertus en compertus (composita van porto 
partus) \ opperior heeft zowel opperitm als. opp er tus ; applkatus 
staat naast im-plicitus; sepelio sepellvl heeft normaal sepultus maar 
bij Cato sepelltus etc. 

§ 316. De doorvoering van de lange vocaal door geheel het 
paradigma heeft echter geregeld plaats in de grote groepen der 
secundaire verba van de 1. en 4. conj., type laudïwl laudatus 
laudöre, fhöpifmtus fïnlre, wat leidt tot een groot aantal jonge 
part. perf. pass. op -a tus en -Itus: b.v. cüratus fug&tus git status 
münltus potltus pZmltus. 

§ 317. De denpminativa van «-stammen hebben in hun part. 
perf. pass. vóór -tus lange ü doorgevoerd: acütus metxxtus 
statxxtus tribxxtus bij acuo metuo statuo tribuo. Deze G treedt daar¬ 
naast ook nog op m enkele andere gevallen. Bij volütus is ze wel 
op haar plaats, daar we hier moeten uitgaan van de tweeletter¬ 

grepige basis veln-. Analogisch hiernaar en wellicht mede onder 
invloed van vormen als statxstus hebben we dan verder solZxtus 
locütus secntusf het laatste vervangt een ouder * sectus, zoals kan 
blijken uit de vorm van het intensivum sec fan. 

§ 318. Een invloed van het vocalisme van infectum- zowel 
als van perfectumstam demonstreert zich nog in (g)nötus naar 
(g)nösco növï naast het oudere co-gnitus; verder ook in dt-lUus 
naar dè-lcvl dêlère (op zijn beurt analogisch naar dffvl) tegen¬ 
over Icvl litus linere. Ten slotte hebben, zoals we beneden zullen 
zien, de perfecta op -sl een groot aantal part. perf. pass. op -sus 
(i.pl.v. -tus) naar zich toe getrokken. 

Klankveranderingen 

§ 319. De achtervoeging van het suffix -to- achter de verbaal¬ 
stam gaf aanleiding tot een aantal automatisch optredende 
verschuivingen in de uitspraak van de vocalen zowel als van 
de eindconsonanten van de verbaalstam. 
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Vocalen 

§ 320. Voor de rekking van de stamvocaal in gevallen als 
adus tactus ièctus vlsus ësus etc. vergelijke men I § 19, 2. Voor de 
rekking in maisus pcnsus pansus sinsus e.a, zie men I § 19,1. Voor 
de wisseling van a, i en e in gevallen als factus : cönfectus 
cönficio of retentus : retineo vergelijke men I §§ 114, 115 en 117. 
Voor de overgang van -ol- tot -ul- in cultus naast colo zie men 
I § 21, 2b. 

Consonanten 

§ 321. Bij de stammen die op consonant eindigen, leverde 
de achtervoeging van -to- groepen op van twee of van drie 
consonanten, die de voor deze groepen normale veranderingen 
ondergingen. Zo b.v. auctus : augeo, scnptus ; scrlbo, ultus < 
< *ulc-tos : ulclscor, emptus : emo (I §§ 139-151). In de gevallen 
waarin de verbaalstam op een dentaal eindigt, ontwikkelde de 
combinatie dentaal -j- dentaal zich tot -ss-, dat na lange vocaal 
of diftong tot -s- werd vereenvoudigd (I §§ 144, la en 81); 
b.v. caesus : caedo, fissus : findo, plexus : ftecto, gressus : gradior 
(gressus met e uit composita als ingressus tegenover grassari, dat 
een ouder *grassos veronderstelt), iussus : iubeo (met -b- < -db-), 
missus : mitto, plausus : plaudo, rlsus : rldeo, sinsus : sentio. 

Uitbreiding van het type op -sus 

§ 322. De vormen op -sus blijken een sterke vitaliteit te 
bezitten, zodat zij in staat waren langs de weg der analogie hun 
gebied dermate uit te breiden, dat zij als het ware een variant 
van het normale part. perf. pass. op -tus zijn geworden, en zo¬ 
doende op tal van plaatsen terecht zijn gekomen waar zij oor¬ 
spronkelijk niet muis hoorden. Zij werden hierbij krachtig 
gesteund door de perfecta op -sl, die heel vaak een part. op 
-sus (i.pl.v. -tus) naar zich toe trokken; zo b.v. fiuxus : fluxl firn 
(maar fluctus -üs), haesus \ baesl haereo (naast baesitare), mansas : 
mansl maneo, mersus : mersl mergo (maar mertörè), pressus : pressi 
premo, sparsas : sparsl spargo, tersus : tersï tergo. 
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§ 323. Bepaalde werkwoorden met dat ontstaan was uit 
-ld-, hebben volgens de normale regels van de lat. uitspraak hun 
part. perf. pass. op -sus, doordat -ld-Hts > -Is-sus > -l-sus 
(I § 144, la), b. v. sallo < * saldo met salstts. Naar analogie hiervan 
hebben ook verschillende andere werkwoorden met dat 
nochtans niet terugging op -ld-, hun part. perf. pass. op -sus; 
zo excelsus : excello, falsus : fallo, pul sus \ pello (maar pujtöre). 
vulsus : vedlo. 

§ 324. Overigens is de reden van het binnendringen van -sus 
vaak moeilijk te achterhalen. Zo b.v. cënsus : cënseo; census staat 
hier Voor *cotts-tos, c£ osc. censtur; in later tijd vormde zich 
cënsitus onder invloed van cënsul en zelfs cënsctus onder invloed 
van cënsëre. Verder cursus : curro, gavlsus : gaudeo (waarschijnlijk 
naar vlsus in de tijd toen gaudeo nog gesproken werd als *gavideo, 
en zo met video rijmde); lapsus : labor e.a. 

Uitbreiding van andere typen 

§ 325, 1. Op -aMts. De uitbreiding van dit type loopt parallel 
met de uitbreiding van -avl. Op deze wijze verdringt het vaak 
oudere vormingen; zo intonatus lavatusplicatuspraestatus secatus 
sonatxsrus e.a., tegenover attonitus lautus plicitus praestitus secHts 
sonitum. 

2. Op -flus: bibitus i.pl.v. pötus bij bibo, fefellllus (Petronius) 
voor falsus, fruitus voor fructus, impuliius voor impulsus, peper- 
citus bij parco. 

3, Op -ütus. Over de uitbreiding van dit type vergelijke men 
boven § 317. In het laat-lat. schijnt dit proces echter nog aan¬ 
merkelijk verder te zijn gegaan, zoals kan blijken uit de 
frequentie van hiermee corresponderende vormen in de rom. 
talen, b.v. it. venduto fr. vendu etc. 

DE AFZONDERLIJKE TEMPORA EN MODI VAN HET 

PERFECTUM-SYSTEEM 

§ 326. Evenals het systeem van het infectum, kent ook het 
systeem van het perfectum drie indicativi: de ind. perfecti, de 
ind. plusquamperfecti en de ind. futuri exacti of futuri II; 
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hiernaast staan ook wederom twee conjunctivi: de conj. Eerfecti en de conj. plusquamperfecti. Een imperativus ont- 
reekt echter, afgezien van het geïsoleerde memento bij meminl 

„wees gedachtig” (§ 182). 
De ind. perf. act. heeft eigen uitgangen, die boven behandeld 

zijn (§ 181). De overige tempora en modi van het act. hebben 
de gewone uitgangen, die ook bij de vormen van het infectum 
in gebruik zijn (§ 174 vv.). 

Alleen de vormen van het perf. act. worden van de perfectum- 
stam gevormd. De vormen van het perf. pass. zijn gevormd 
met behulp van het participium op -tus en -sus. 

Daar de vormen van de conj. perf. act. en die van het fut, ex. 
zeer veel onderlinge overeenkomsten vertonen, zullen zij 
tezamen worden behandeld. 

Activum 

De indicativus perfecti 

§ 327. De uitgangen worden eenvoudig achter de stam 
gevoegd. Het paradigma vertoont dus het volgende beeld, 
waarbij de belangrijkste verkorte vormen (§ 302 w.) zijn 
toegevoegd: 

pepuli dïxl 
pepulistl dïxistï dlxtl 
pepulit d\xit 
pepulimus dlximus 
pepulistis dïxisiis dlxtis 

£4 
pepuhrunt dlxerunt 

pepulëre dlxëre 

laudapï audlvl audil 
laudavistl laudastl audivisti audlstl 
laudavit audwit audiit 
laudavimus audlvimus audumus 
laudavisiis laudastis audlvistis audlstis 

laudavzrunt hudarunt audlvcrunt audicnmt 
laud&vtre audïvtre audiëre 
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De indicativus plusquamperfecti 

§ 328. pepttleram dlxeram landaueram en laucfaram, audïveram en 
amieram: -as -at -amus ~atis -ant. 

De vormen eindigen op -erom < *is-5-m, dat dus het element 
-is- bevat (§ 18Ö) en verder -a- als kenmerk van het praeteritum, 
zoals ook in de imperfecta er-a-r Jaad5.-ba.-s etc. (§ 214). 

De conjunctivus plusquamperfecti 

§ '329. pepulissem dïxissem en dïxem, laud&vissem en laud&sscm, 
audlvissem en audlssem; -ës -et -tmis -ëtis -ent, 

De vormen eindigen op -issem < * -is-së-m, dat wederom 
het element -is- bevat en verder -së-, dat oók kenmerkend was 
voor de conj. imperfecti, zoals es-së-s Jaud5-rë-s etc. (§ 232), 

De conjunctivus perfecti en de 
indicativus futuri exacti 

§ 330. 
conj. perf. ind. fut. ex. 
pepulerim pepulero 

pepukr 1 s 
pepulerit 

pepukr i mus 

pepuler 1 tis 
pepukrint 

Zo ook dlxerim dXxero, laud&verim laud&vero en laudarim 
lauda.ro, audlverim audmro en audierim audiero. 

§ 331. Hoewel de flexie van de conj. perf. en die van de ind. 
fut. ex. in de historische periode grotendeels samenvallen, is de 
oorsprong van beide verscheiden, en van deze verschillende 
oorsprong laten zich in de vóór-klassieke periode een aantal 
sporen aanwijzen. 

De conj. perf. op -erim < *-is-\-m bevat het element -is- en 
het suffix -ï- van de optativus. In oorsprong is hij wel een 
optativus bij een A-aoristus en als zodanig moet hij vergeleken 
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worden met de vormen van het type faxim -Lr (§ 230, 3). Af¬ 
gezien van de normale verkortingen vóór -m -1 -nt in 1. en 3. 
sing-. en in 3. plur., was de / in deze vormen dus lang. Plet fut. 
ex. op -ero < *-A-ö is formeel' de corresponderende conjunc¬ 
tivus met korte themavocaal en normale uitgangen, zoals in de 
indicativus. Hij moet vergeleken worden met de vormen van 
het type faxo (§ 222 vv.). 

§ 332. Oorspronkelijk zijn de beide paradigmata dan ook 
gescheiden geweest en hebben zij er aldus uitgezien: 

conj. perf. ind. fut. ex. 

pepulerim' pepulero 
pepulerïs pepuleris 
pepulerit pepulerit 
pepulerïmus pepulerimus 
pepulerltis pepuleritis 
pepulerint pepukrunt 

Van de conj'. perf. worden de vormen met ï nog regelmatig 
aangetroffen in het oud-lat; Zo bij Pit.: #5 dïxcntis (Mik 862), 
vënerlmus (Baech. 1132), meminenmus (Cist. 11); bij En.nii.is. 
de der \tis (Ann. 194); bij Ter. nörlmus (Ad. 271). De vormen op 
-unt in de 3. plur. fut. ex. zijn niet zonder meer overgeleverd, 
maar kunnen misschien vermoed worden in sommige varianten 
bij Pit., die mogelijkerwijze niet als eenvoudige schrijffouten 
verklaard moeten worden. Zo attulermt (Poen. 617 C D), 
dëvlt&vermt (Rud. 168 C D dëvltarunt B). Van de andere kant 
moet hier echter reeds vroeg -int opgekomen zijn, zoals blijkt 
uit cönstiterint (CIL D 585, 19 uit 111 v. Chr.). In de klass. 
periode worden zowel in de conj. perf. als in de ind. fut. ex. de 
vormen met ï en met ï eenvoudig door elkaar, naar gelang de 
metrische behoeften dit vragen, gebruikt. De verwisseling der 
paradigmata zal wel haar uitgangspunt gevonden hebben in de 
3. sing.., waar -ït van de conj. perf. normaal tot -ït geworden 
was en dus samenviel met -U van het fut. ex. Conj., perf.. en ind. 
fut. ex. werden beide niet zeer veel gebruikt. Daardoor hadden 
zij een gebrek aan weerstand en heeft de verwisseling zich des 
te makkelijker ook over de andere vormen verbreid; 
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Pas sivum 

§. 333. De tempora en modi van het perfectum passivum 
worden niet van de perfectumstam gevormd, maar worden 
uitgedrukt in de vorm van een omschrijving door middel van 
het part. perf. pass. en de vormen van het infectum van esse. 
Dus laud&tus -a -um sum, eram, er o, sim, essem (forem). De om- 
schrijving met esse is oer-italisch, zoals uit parallellen in de 
andere italische talen blijkt: osc. scriftas set — scnpiae simt; 
umbr. kuraiu si — cxxrMum sit. 

§ 334. Ten gevolge van de uitgesproken- toestandelijke be¬ 
tekenis van het part. perf. pass. was de relatie tot het verleden 
bij de omschreven perfectum-vormen minder duidelijk dan bij 
het perfectum activum; puellct amata est kan verstaan worden 
als „het meisje is bemind”, maar ook als „het meisje wordt 
bemind”. Ten einde de relatie tot het verleden duidelijk tot 
uitdrukking te brengen, zette reeds vrij vroeg een ontwikkeling 
in, die erop uitliep, dat de vormen van sum etc. door ful etc 
werden verdrongen. Zo vindt men reeds in het oud-lat. factei 
simt ... fueruntve (Lex agr. 77 CIL I2 585). In de laat-lat. om¬ 
gangstaal worden de vormen met ful etc. de normale vormen, 
die dan ook in de romaanse talen voortleven, met name in de 
franse passé défini van het type je Jus aimè. De omschrijving 
met sum anderzijds wordt nu gebruikt voor het praesens van 
het passivum en verdringt op deze plaats de oude passieve 
vormen. Zo gaat anrktus sum met praesens-betekenis over in 
het fr. je suis aimé. 

DE INFINIETE VORMEN 

Infinitivi en participia 

§ 335. De infinitivus van het perfectum activum 
eindigt op -isse en bevat dus naast -is- het formans -se, dat wij 
als kenmerk van de infinitivus praesentis actiyi kennen (§ 240, 
cf. es-se), dus pepulisse dlxisse lautömsse audwisse. De inf. kent 
verkorte vormen als dlxe nösse laud&sse audïsse (§ 302 vv.). 

Het passivum heeft de omschreven vormen laudlius (-a 
-um) esse etc., later laucUtus etc. fuisse. 
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§ 336. Een participium kent het perfectum alleen voor 
het passivum. De vorming ervan is uitvoerig besproken in 
§§ 310-325. Van dit part. perf. pass. worden afgeleid de infini¬ 
tivus (en het participium) futuri activi en het supinum. 

§ 337. De infinitivus futuri activi op -txxrum (-txxrus 
-a -um esse): het oud-lat. heeft de ongedeclineerde vorm op 
-txxrum (zonder toevoeging van esse) voor het masc. en fem,, 
zowel voor sing. als plur. Bij Pit. vinden we b.v. (zonder 
accusativus-subject) neque sim facturus quod facturum dixeram 
(Pseud. 565); en Cato heeft pollidti sese facturum omtiia (bij 
Priscianus II 475, 23 K). Het is mogelijk (hoewel geenszins 
zeker, daar de oorsprong dezer vormen niet voldoende ver¬ 
klaard kan worden), dat de onverbogen vorm op -txxrum zonder 
esse de oorspronkelijke toestand vertegenwoordigt. In dit geval 
moeten we aannemen, dat esse naderhand is toegevoegd en dat 
de flexie -tnra -txxram -txxrös esse etc. secundair is ontstaan naar 
analogie van het zoveel meer verbreide gebruik bij het part. 
perf. pass. Vervolgens moet zich dan uit deze verbinding ihet 
-esse, eveneens onder invloed van het part, perf. pass., het part. 
fut. act. op -txxrus -a -um hebben losgemaakt. 

§ 338. De verbaalstam van deze vormen is als regel dezelfde 
als bij het part. perf. pass. Geleidelijk demonstreert zich echter 
een tendentie tot aansluiting bij de stam van het infectum, 
meestal in de vorm van -itxxrus. Zo bij de latere vormen pari- 
türus naast partus, moritxxrus naast mortuus, oritxxrus naast ortus, 
fruiixxrus naast frxxctus, abnuitürus naast nxxtus, ignöscitxxrus naast 
ignötus e.a. Natuurlijk ook -atxxrus parallel met jonger -attf -atus 
i.pl.v. -ul -itus. Zo iuv&txxrus sowxtxxrus secixtxxrus. 

Het supinum 

§ 339. In zijn stamvorming sluit het supinum zich geheel 
aan bij het part. perf. pass. Het is gevormd als een abstract 
verbaal-substantivum op -tus (-sus) met gen, op -ür (§ 15) en 
komt in twee vormen voor: 

1. op -turn: pulsum doe turn laud&tum audlium etc., als accusa¬ 
tivus van doel na werkwoorden van beweging, zoals tre venlre 

163 



VERBUM 

mittere: opituhtum Ire, cubitum Ire, pessum Ire of dare „te gronde 
gaan” of „te gronde lichten” etc. 

2. Van bepaalde werkwoorden en afhankelijk van bepaalde 
adjectiva vinden we vormen op -tul als dativi van doel; b.v. 
istacc lepida simt mcmoratui „dat is aardig om te vermelden” 
(Pit. Bacch. 62), saitii senten ... dederit nemini „zaad om te zaaien 
geve hij aan niemand” (Cato, agr. 5, 3). Meestal worden echter 
vormen op ~/ü. gebruikt, die waarschijnlijk niet als dativi, maal¬ 
ais ablativi limitationis gezien moeten worden: factie dictu 
„gemakkelijk om te zeggen”, quod scitu opus est „wat men moet 
weten”, si hoe fas est dictu „indien het geoorloofd is dit te 
zeggen”. 

§ 340. Het supinum handhaaft zich op de duur niet en wordt 
buiten het litteraire proza, zowel in de omgangstaal als in de 
dichtertaal, steeds meer verdrongen door de infinitivus. In de 
romaanse talen leeft het niet voort. 

§ 341. De infinitivus futuri passivi van het type 
datum Irl berust op een verbinding van het supinum met de 
onpersoonlijk gebruikte infinitivus passivi van eo „ik ga”. In 
plaats van ïrl vindt men in het oud-lat. ook wel Irier; zo 
praedatum irier (Pit., Rud. 1242). Op de duur werden de beide 
bestanddelen zo nauw met elkander verbonden gevoeld, dat de 
intervocalische -m- werd verwaarloosd, zodat schrijfwijzen 
ontstaan als redditu-lrï dlbitu-ïrl datu-lrï. 

WOORDINDEX 

Dc cijfers verwijzen naar de bladzijden. 

A aedis: -es 14. 
aegritudo 18. 

«dis 45, 70. 
aliter 81, 82. 

a(b), abs 85. aegrotus 12. alias 70. 
abdo 138, Aemilianus 10. almus 9. 
abei 138. aenus 10. alter 8, 70, 79. 
abkgnus 9. aequare 105. alternatim 83. 
abnuiturus 163. aequiter 82. 

aerarium 6. 
alteruter 70. 

abohsco 110. altus 153. 
abscondidi 145. aesimre 105. alui 149. 
abstulas 123. aestuosus 13. alumnus 11, 130. 
ac eendere 107. affatm 15, 49, 82. alvus 4. 
accepso 121. affer 125. ama (=amat) 96. 
accestis 100, affinis 22. ama 125. 
accio 111. Africus 13. amabilis 15. 
accipiem 118. ager 8, 45. amantum 50, 130. 
acer 14, agilis 15. amanuensis 16. 
acerrimus 57. aginare 106. amasso 121. 
acetum 12. agitare 106. amastis 100. 
Achilles 52, 55. agtnen 18. amavi 149. 
acies 17. agnina 10. ambio 138. 
acrimonia 6. agnus ('femina) 4. ambo 25, 76. 
acriter 82. agnus (haec) 27. ambulare 106. 
actus 157. ago 108. amici (amicio) 150. 
acutus 156. agoni%ari 106. amicio 111 (2x). ■ 
ad 85. agreis 41. amidtia 6. . 
adagio 18. agrestis 16. amicui 150. 
adeitur 91. agricola 4, 23 (2 X ). amicus 13. 
adipiscor 109. agricolum 41. amixi 147, 150. 
adiutabilis 15. aio (flexie) 139. ampliter 82. 
adiuto: -or 92. alacris 15. ampulla 7. 
admemordit 144. aïbere 107. anathemigare 106. 
administrativus 6. albesco 110. angina 9. 
admodum 82. Alcmene, -en, -es 43. anguimamts 22, 53. 
admorunt 152, aksco 110. anitnal: -alis 30. 
adoleseo 110. aliae (gen. sing.) 71. animans 130. 
.Adriatictis 12. aliae (dat. sing.) 71. animatus 12. 
adulcscentia 5. alid 45, 70. animus 9. 
adulescentmn 130. alienus 10, 70. Arno: -enis 29. 
adtdeseo 110. alii (gen. sing.) 71. annalis 15. 
advenat 123. alio (dat. sing.) 71. onnets 41. 
adversum, -us 84. alioqui 72. antea 82. 
aedicula 7. aliqui 72. antehac 82. 
aedilis 16. aliquis 72, 73. antestamino 103. 
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anticus 12. arquitenens 23. auguratus 16. 
antiquitus 83. ars 15. Augustims 10. 
antiquus 12. ar si 146, 150. augustus 20. 
antistes 23. articulus 7. aureus 5. 
anu (dat. sing,) 35. artifex 23. auricomus 23. 
anulus 7. artubus 42. attsim 124. 
aperio 111. arui 149. auspex 4. 
apertus 155. arms 6. auxi 146, 
aperui 149. aselius(pf oc. sing,) 32. avarifia 6, 
apio 109, asinabus 42. avidus 11. 
apis 14. aspectu (dat. siug.) avis 14.- 
Apolones 33. 35. • avulsi 147. 
appendix 19. asper nart 105. axim 124. 
applicatus 156. aspexo 120-1. axis 14. 
aptus 153, 155. astutus 12. 
apum: -ium 49. atqui 72. B 
Aquiliaes 34. atriensis 16. 
aquilinus 10. atrox 19. bapti^are 106. 
ar are 105, attigas, -at 123. bapti^ator 17. 
ar at 115. attonitus 158. barbatus 12. 
aratrum 7. • attulermt=(-/«/) 161. belli 36. 
arbitratus 153. aticeps 4. bellicosus 13. 
arbitror 91. auctor: —oris 30. bellipotens 23. 
arboretum 12. auctus 157. ' Belïorn 11. 
ar bos 19. audacia 5. bene 37, 82. 
arbustus 12. audaciter: -ader 82. beneficissimo 58. 
arcbitectura 8. audax 19, 31. bibax 19. 
arcessivi 149. audi — -ivi 151, biber 127. 
arcubus 42. audibam: -iebam 115, bibi 142. 
arcula 7. 119. bibilis 15. 
arcus 16. audibilis 15. bibitur 91. 
ardere 107. audibo 119. bibitus 158. 
ardor 20. audieram, -ierim. bibo, -onis 18. 
ardui 150. -iero 151. bibo 109. 
arduius 58. audiit 151. bibo sus 13. 
argentareus 6. atidio 111, bicornis 14. 
argenteus 5. audisse, -issem 151. biernis 23. 
argumentum 18. audisti, -isfis 151. biiugus 14, 22. 
arguo 110. audit = -ivit 151. bini 80. 
arietinus 10. auditorium 6. bipennis 14. 
Aristides 55. auditus 155. bis 79, 80. 
armicustos 23. audivi 149. blandidicus 5. 
armiger 23. audivisse 152, blandiloquus 5. 
Ar pinas, -atis, -ates augere 107. blandimentum 18, 

15. augur 20. blanditer 82. 
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blasphemator 17. canticum 13, cenatus 153, 
bos Al (flexie). canturire 112. censetus 158. 
breviare 105. cape 102. censio 18. 
brevis 14. caper 8. censitus 158. 
Brundisii 37. capere 105, 127. censorius 6. 
bucco 18. capesso 110. censui 149. 
bustum 154. capillago 18. censura 8. 

capio 109. census 158. 
C capita lis 15. centesimus 79, 

Capito 18. centum 78.' 
cado 108. capreolus 7. centuriatim 83. 
caducus 13. caprina 10. cepi 142. 
Caecilis 45. capso 121. Cererus 33. 
caedito 126. captio 18. cerno 109. 
caedo 108. captivus 6. certatim 83. 
caeduus 6, captrn 155. certus 153. 
caeles 19, 51. cardo 18. cessare 105. 
caelestis 16. carere 107. cessi 147. 
caelicolum 41. carmen 18. ceteroqui 72. 
caelitus 83. carnivorus 23. ceterum 83. 
caelus 27. cara: cartsis 20. cette 65, 137. 
caesar les 17. Cartbagini 37. cingor 90. 
cacsus 157. canis 8. chique 77. 
calcai 151. cassis 19. dreunt 84, 85. 
calefac 125. castrensis 16. cisferna 11. 
calefacere 108. casus 16. citimus 58. 
calere 107, Caio 18. cito 37. 
calesco 110. cattsa (postpositie) dpi: -e 49. 
caiidus 11. 84, 85. dpi (do, cieo) 148. 
calix 19. causidicus 14. civicus 13. 
callere 107. cautus 16, 150, 153, civilis 16. 
calui 149. 154. civis: -es 28. 
calvaster. 9. cave 125. civitas 19. 
calvitinm 6. cavere 107. civitatiim: -urn 49. 
Campanicus 13. caverna 11. cladis: -es 14. 
Campatms 10. cavi 150. dam 81, 84. 
campestris 16. cavillari 92. clamitare 105. 
canddabrum 8. cavitum 150, 154. clarus 45. 
candere 107. cecidi 143 (2 X). dassi: -e 49. 
canims 10. cccini 143 (2 x). classicus 13. 
canis: -es 14. cecurri 143. daudicare 106. 
Cannensis 16. cedo 108. Claudius 5. 
cano 108. cedo — ce-do 65, 137. clausi 146. 
canor 20. celare 105, clausti 100. 
cantarc 105, celox 19. clavim: ~em 49. 
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clementer 82. 
clepo 108, 
clepsi 146. 
clcpsit 121. 
Clodiams 10. 
coalesco 110. 
coepi 142. 
cogitan 106. 
cognitus 154. 
coiraveront 114. 
collectamus 5. 
colo 108. 
colonus 11. 
eolui 149. 
columna 11, 130. 
colus 44. 
comes 19. 
comitas 19, 
comiliaUs 15. 
commentariensis 16. 
commonstrasso 121. 
commorat=-verat 152. 
comparativus 6. 
compegi 142. 
compellare 105. 
compendi (facere) 46. 
compern 144. 
compiurie(n)s 80. 
compos 51. 
compsi 142,146, 147. 
compulsi 144. 
compunxi 147. 
concinui 144, 150. 
concordia 5. 
concredui 150. 
concubina 10. 
concubitu (dat. sing.) 

35. _ 
concupisco 110. 
concurri 144. 
condicio 18. 
condidi 144. 
condio 111. 
condo 138. 
confectus 157. 
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cottfestim 83. 
confice 125. 
confiteri 92. 
conieetari 92. 
conivi 142. 
conixi 142. 
conservus 22. 
consors 22, 
Constantims 10. 
constermre 105. 
constiterint 161. 
consulatus 16. 
contemno 109. 
contemplo: -or 92. 
contendi 144. 
contempsi 146. 
conterui 150, 
contitiuus 6. 
contionabundus 12. 
contra 8, 81. 
contuli 144. 
convalesco 110. 
convenibo 119. 
conventionid 38. 
comentms 33. 
conviva 4. 
cooperator 17. 
copia 5. 
copulantur (dexiras) 

90. 
coquhia 10. 
coram 84 (2 X), 85. 
corculum 7. 
cordatus 12. 
Corinibus 4. 
corneus 5. 
corniger 23. 
cornix 19. 
cornu 31. 
cornurn, -us 53. 
corolla 7. 
coronare 105. 
corpori: -e 49. 
corrumpor 90. 
cos 15. 

cosentiont 114. 
crastinus 11, 
crater 52 (griekse 

flexie). 
cratera, -ae 43, 52. 
cratim: -cm 49, 
creb(r)esco 110. 
credo 138. 
credmrn 123, 138. 
credtdm 138. 
credulus 7. 
crepare 105. 
crepor 20. 
crepui 149. 
cresco 109, 110. 
creterra 52. 
crevi 148. 
cribrum 7. 
crimen 18. 
crinitus 12. 
cubkulum 8. 
cubitum (ire) 163-4. 
cubui 149. ' 
cucumim 48. 
cttcurri 143, 144. 
eudi 142. 
ctii 66, 73. 
cu/as 15, 74. 
cuiius, cuius 66, 73. 
cuias, -a, -urn 74. 
culex 19. 
culmus 9. 
cultus, -as 16. 
cultus, -i 157. 
cum 72, 85 (2 X). 
cmctabundus 12. 
cmctari 105. 
citpax 19, 
cupido 18. 
ctipiQ 109. 
cupisco 110. 
cupit — -hnt 151. 
cupivi 149. 
curatus 156. 
curavi 149. 
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curiatim 83. deleo 148. dictu (fas est) 164. 
euro 105. delesse, -essem 152, dictus 154. 
curro 108. delest, -esti 152. didici 143, 144. 
cur(r)ulis, -ilis 16. deletus 156. die (gen. sing.) 34. 
currum (gen. plur.) delevi 148. die (dat. sing.) 36. 

40, 53. delictum 154. die proxumi 36. 
currrn 16. demens 22. diequarte 36. 
cursim 83. dementia 5. dies 17, 54. 
cursus 158. dementio 112. diffidi 142. 
cusi 142. Demostbems 55. diffusi 147. 
custodio 112. dempsi 142,146,147. dignitas 19. 
cutirn: -em 49. demum 57. dignus 9. 
cutis 15. deus 14, 129. dii (dat. sing.) 36. 
cymbalisare 106. dentium: -urn 49. dilexi 146, 147. 

denuo 82. diligcnter 82. 
D depoposcit 144, Diovos 33. 

depost 85. dis; divis 46. 
dabam 117. dcscendidi 145. discidi 142, 
dabo 119, 120. desiit 151. disiungor 90. 
damnum 11. desperatus 153. dispertio 112. 
danunt 97. despexit 100. dispunxi 144. 
dapinare 106. despondi 144. distantia 5. 
Darie 45. desum etc. 134. disturbat — -avit 152. 
datod 102. desuper 85. ditior: dhitior 59. 
daior 17. deum (gen. plut.) 40, ditissimus: divitis- 
datu-iri 164. 41. simus 59. 
daius 154. deus (voc. sing.) 32. diu/nus 11. 
deabiis 42. deversoria 6. dhitinus 11. 
debilitare 106. devitaveruni—-int 161. diutius, —issime 59. 
debitu-iri 164. devoro — -vero 152. dives 50, 51. 
decem 77. dexter 8, 58. dividuus 6. 
decet 107. dexterior 58. divinitus 83, 
decus 20. dextimus 58. divisi 146, 
dederitis 161. dextra 58. divulsi 147. 
dederont 114. Dianai (dat. sing.) dixe 152-3. 
dedi 141, 142-3, 144. 35. dixeritis 161. 
dedimus 100. Diane (dat. sing.) 35, dixi 88, 145, 146. 
dedo 137. die: dice 125. dixim 124. 
dedro 101. dicare 105. dixo 120-1. 
dedrot 101. dice — dieern 118. dixti 100, 152. 
defensor 17. dicebo 120 (2 X). do 93, 137 (flexie). 
défexit 121. dicere 105. docere 107. 
deinceps 81. dico 108. docilis 15. 
delectare 105, dictatura 8. chctus 154. 
De lei 36. dictu (facile) 164, docui 149. 
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doleunt 115. 
domare 105. 
donti 36. 
dom meae 37. 
dominicus 13. 
domitus 154. 
domui 148, 149. 
domus 4, 44, 54 

(flexie). 
donare 105. 
donaut 151. 
donum 9, 
dormibit 119. 
dormio 111. 
dor misco 110. 
dormitorium 6. 
dos 15. 
duarn 122, 137. 
duc: duce 125. 
ducentesimus 79. 
ducenti 78. 
ducentum 78. 
ducere 105, 108, 
ductitare 105. 
ductus 154. 
Duellonai 33. 
dui 76. 
duim, -is etc. 132, 

137. 
dulcedo 18. 
dui cis 14. 
dumecta 12, 
dumetum 12. 
duo 25, 76. 
dmdecim 21. 
duodevigbiti 77. 
drnrn: duim 76. 
duomvir: -urn 40, 76. 
duomvires 38. 
duonoro(m) 40. 
duplex 31, 79. 
duplus 79. 
duriter 82. 
durities 6,17. 
dux 4. 
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duxi 146. 
dvis 79, 80. 

E 

e 85. 
eabus 69. 
eadem 81. 
eae (dat. sing.) 68, 
eaepse 69. 
eampse 69. 
capse 69. 
earum 63. 
ebriosus 13. 
ecce 65. 
ecqui 72. 
ecquis 72, 73. 
edax 19. 
edi 142. 
edictum 154. 
edim, -w etc. 123. 
edo, ~onis 18. 
edo 93, 136 (flexie). 
edo = e-do 138. 
edidi 144—5. 
educare 105. 
eet, eeis (nom. plur.) 

69. 
eeis (dat., abl. plur.) 

69. 
effexit 121. 
effigks 17. 
egenus 10. 
egt 142. 
ego 61-3 (flexie). 
egomet 60, 64. 
egometipse 64. 
egregiosissima 58. 
egui 149. 
ei = i (ire) 138. 
ei, eiei (dat. sing.) 66, 

68. 
eieis (dat., abl. plur.) 

69. 
eitur 138. 

eins, eiius 63, 66, 68. 
ekgans 129. 
em — eum 68. 
em: eme 125. 
emi 142. 
ernst 100. 
emo 108. 
emohmentum 18. 
empsim 124. 
empturire 112. 
empius 157. 
endo 85. 
enicasso 121, 
ent tuit 100. 
ens 134. 
eo: ego 62. 
co: ire 93, 111, 138 

(flexie). 
eopse 69. 
eorum 63. 
equabus 42, 
equestris 16. 
equidem 62. 
erilis 16. 
erubesco 110. 
erudio 112. 
es 102 (imper.), 133 

(indic.). 
esca 12. 
escas (gen. sing.) 33. 
escit 109. 
esed 96. 
eset 96. 
esse 127. 
essem 124. 
esto 126. 
estod 134. 
estur 91, 137. 
esurire 112. 
esus 157. 
Euander: -drus 45. 
eumdem'G 9. 
eumpse 69. 
eundtm 131. 
euntis, -i, -em etc. 129. 
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evangdispire 106. 
evasi 146. 
evenat 123. 
evidens 130. 
ex 85. 
exadversum 85. 
exardesco 110. 
excelsus 158. 
excitare 105. 
exerciti (gen. sing.) 

34. 
exiebat 138. 
exlex 22. 
exorabilis 15. 
expedio 112. 
experirus 98. 
expert tas 155. 
expertus 155—6. . 
expetesso 110. 
explemmt 97. 
cxpost 85. 
expulsi 147 (2x). 
expunxi 144, 
exsugebo 120. 
extendi 144. 
exterior 9. 
extimus 9. 
extorris 14. 
extra(d) 8, 37, 82. 
extraneus 5. 
extremissimus 59. 
extremus 58. 

F 

fabrica 13. 
fabrttm (praefectus) 

40. 
fabula 8. 
jac: face 125. 
facer 127. 
facesso 110. 
facie (m) — faciam 

118. 
facies 17, 55. 
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facile 83. 
facillimus 57. 
facilumed 37, 82. 
facinus 20. 
facio 109. 
fachmdum 131. 
facteis 41. 
factiosus 13. 
factitare 105. 
factor 17. 
factimm 163. 
factus 157. 
facundus 11. 
fageus 10. 
faginus 9. 
fagus 4, 53 (flexie). 
Falisci 12. 
fallax 19. 
falsus 153, 158 (2 X). 
fama 9. 
familiaris 16. 
familias (pater) 33. 
famul 45.. 
farcimre 106, 
farcio 111. 
fari 104. 
farsi 146. 
fas 19. 
fasüdio 112. 
fatirn 49. 
fatum 154. 
fatus 27. 
fautus 150. 
favi 150. 
faxim 121,124,160- 

1. 
faxitur 120. 
faxo 120-1. 
febrirn: -em 49. 
feced 96, 1Ö0. 
fecei 99. 
feci 142. 
fecundus 11. 
fefelli 143. 
fefellitus 158. 

feliciter 82. 
felis: —es 14. 
felix 31. 
femina 11, 130, 
femininus 10. 
femur, -inis en -oris 

17,29. 
fenus 20. 
fer 102. 
ferms 31. 
fcrinunt 97. 
fer is = fers 136. 
feritis — ferft s 136. 
fero 93, 136 (flexie). 
ferociter 82. 
ferox 19. 
ferre 127, 128. 
ferrem 124. 
ferrugo 18. 
ferus 8, 45. 
fervere 108. 
fervi 144, 150. 
fervui 150. 
fervura 8. 
jbejhaked 96, 100. 
fibula 8. 
fictilis 15. 
fiefus 155. 
ficus 44.. 
fide (dat. sing.) 36. 
fidelis 16. 
Fidenates 15. 
fidi (fides) 34. 
fidi (findo) 142. 
fidicen 4. 
fidicinus, -a 4. 
fidustus 20. 
fiere: fieri 128, 139. 
figarus 98. 
figel 45. 
figulus 7. 
figura 8. 
filiabus 42. 
filiaster 9. 
filie 45. 

171 



WOORDINDEX 

filiolus 7. fons 14. fulgere 107. 
findo 109. foras 84. fulgurio 112. 
fineis 40. /ore 134, fulvus 6. 
fingo 109. forensis 16. fumidus 11. 
fint: -e 49, 84 (2 x ). forem etc. 134. fumigare 106. 
finio 112. fores 38. fumus 9. 
finis 14. formo(n) sus 13. fundamentum 18. 
finitimus 9. formus 9. funditus 83. 
finitus 156. fornicaior 17. fundo 109. 
finivi 149. fors 15. funestus 12. 
finxi 109, 147. forte 81. funus 20. 
fio 93, 111, 138-9 fortiter 82. furibimdus 12. 

(flexie). 
firmitas l9. 
firmus 9. 

Fortuna 11, 
fotus 150. 
fovi 150. 

furvus 6. 
fuveit 100. 

fissus 155, 157. 
fixi 146. 

fractus 155. 
frango 109. 

G 

fiabrum 8. frater 17, 27. Gai (voc. sing.) 32. 
Flaca (dat. sing.) 35. fraterculus 7. Gallicus 13. 
ftanmeus 5. fraudium : -um 49. gallina 10. 
flare 104. fregi 142. gannire 112. 
flatus 155, fremor 20. garrire 112, 
flavi 148 (2x). frequens 129. garrulus 7. 
fiams 6. frigere 107. gaudia 27 . 
flebilis 15. frigus 20. gavisus 158. 
fiere 106. f'rondere 107, gelidus 11. 
fletus 155. frons 14. gclum, -us 53. 
flevi 148 (2x). Fronto 18. gener are 106. 
flexanimtis 22. frucius (—us) 16. generatim 83. 
flexibilis 15. fructus (—i) 158,163. genetrix 17. 
fiexilis 15, frugalior, -issimus 59. genkor 17. 
flexiis 157. fruimino 103. geno 109. 
flixi 146. fruiturus 163. gens 15. 
florus 8. fruitus 158. genu 16, 31. 
flos 19. frutectum 12. genui 149. 
fluctus 16,157. fructifer(-m) 4. genum, -us 53. 
flrnnta 50, 130. fuam 123, 134. . genas, -eris 20, 29. 
fltmen 18. fitdi 142. gesiste! 99. 
fiuxi146. fugare 105. gessi 146. 
fiuxus 157. fugatus 156. gestitare 105. 
foculus 7. fugax 19. gignentia 130. 
fodi 142. fugi 142. gigno 109. 
fodicare 106. ftigio 109. glaciare 105. 
fodio 109. fui 87, 116, 148. glacies 17. 
folia 27. 
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fulcio 111, gluo 108. 

gluten 18. 
Gnaivod 37. 
gnarigare 106. 
gnascor 109. 
gnatabus 42. 
gnosco 109. 
(g)notus 156. 
gracillimus 57. 
gradior 109. 
grandaems 23. 
grandio 112. 
grando 18. 
granum 9. 
grassari 157. 
gratia 5. 
gratia (postpositie) 

84, 85. 
gratis: -iis 46, 81. 
gravis 14. 
gregatim 83. 
gressus 157. 
grunnire 112, 
gras 52. 
gulo 18. 
gustare 105. 
gustatus 156. 

H 

habeo (4- part. perf. 
pass.) 90. 

haber 127. 
habere 107. 
habet 115. 
habitus 154. 
habui 149, 
haec: bae 65, 66. 
haecine 65. 
baesi 146. 
haesitare 157. 
haesus 157. 
haice 65 (2 X). 
harum 65. 
harundo 18. 
hasce 65. 
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basta 153. 
haurio 111. 
hausi 146. 
hebdomada 43. 
hec 65. 
hei 66. 
heice 36. 
beis 66, 
heisce 66. 
helmis 6. 
berbidus 11. 
Hercules 55. 
hercditas 19. 
hesternus 11. 
Masco 110. 
bibernus 11. 
hibus 66. 
bic 64-6. 
bic (adv.) 65. 
hice 66. 
hk(c)ine 65, 66. 
hiems 19. 
hinc 65. 
hinnire 112. 
hinosus 13. 
hisce (nom. plur.) 65, 

66, 
hisce (dat., abl. plur.) 

65. 
hisce ministris 38, 
hocc 66. 
hoccine 65. 
bodic 37. 
hodierims 11. 
hoice 66, 
hoiusce 65, 66. 
bolusatri 21. 
homo 18. 
hommcio 18. 
hom 65. 
honestas 20. 
honorarium 6. 
horrificus 23. 
horrisonus 23. 
horror 20. 

hor tart 105. 
horunc 65. 
bosce 65. 
hosticapas 31. 
hostilis 16. 
hostis 14. 
buc 65. 
huiius 66. 
humane: -ter 82. 
bumanitus 83. 
humanus 10. 
humilis 15. 
humillimus 57. 

I 

iacere 106, 107. 
iacio 109, 111. 
iactare 105. 
iactura 8. 
iactus 155. 
iaculum 7. 
ianitor 17. 
ibam 117. 
ibo 119. 
ibus 66, 69. 
ki 87, 142. 
idem 69. 
ieei 142,143. 
iecur, -ineris en -oris 

17. 
M(s) (nom. plur.) 

69. 
iets (dat,, abl. plur.) 

69. 
lens 129. 
ientis 129. 
kram 151. 
ignis 14. 
ignobilis 15. 
ignosciturus 163. 
ignotus 163. 
ii = ivi 151. 
ilex 19. 
ilicet 127. 
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ilico 82. infans 22. iracundus 11. 
ilignus 9. in/er: ~us 45. is 68-9. 
Mae (dat. sing.) 67. inferebo 120. is (nom. plut.) 69. 
illaec 67. inferi 8. istae (dat. sing.) 67. 
Matte 67. inferwr 9, 58. istaec 67. 
Me 63, 66-7. inferus 58. istanc 67. 
Meeebrae 8. infimus 9, 58. iste 66-7. 
tllic: ille 67. infra 8, 58, 

ingemeseo 110. 
istic: iste 67. 

Mie (adv.) 67. istie (adv.) 67. 
Muitte 67. inger: ingere 125. isticine 67. 
Mo (dat. sing.) 67, ingressus 157. istis (gen. sing.) 67. 
Mm (adv.) 67. innotesco 110. isto (dat. sing.) 67. 
Mum 67. innoxiorem 58. istuc: istud 67. 
m 68. inops 50, 51. istuc (adv.) 67. 
imago 18. inquam (flexie) 139. istunc 67. 
imberbis 14. inquiiims 10. it = Ut 151. 
imbricitor 23. inquinare 106. iter> -inerts en -erts 
immane 83. inritat --- -avit 152. 17, 29. 
immoderantia 5. insania 5. itinerarium 6. 
impedimentum 18. insanio 112. itum 154. 
impedio 112. insece : inseque 139. itur 91. 
impendidi 145. mserinuntur 77. iuemdus 11. 
impertio 112. institui 149. index 4, 22. 
impetrabilis 15. insuper 85. iudicasse, -avisse 152. 
impetrasserc 110,120, intellegi 142. iugis 14. 

121. intelkgo 95. iunceus 10. 
implere 106. intellexi 142, 146, ümcinus 9. 
implicitus 156. 147. iunctus 109, 147,155. 
impos 22. intemperies 17. itmgo 109. 
impudentia 5. inter 83. iunior: iuvenior 59. 
impulitus 158. interea 82. Irnone Seispitei Ma tri 
impulsus 158. interim 82, 35. 
in 85, interit — —Ut 151. iunxi 109, 147, 
inanio 112, intimus 58. Iuppiter: lovis 47, 

51 (flexie). incipisso 110. intonatus 158. 
incola 4. intra 8. itire (dat, sing.) 35. 
incoram 85. intus 83. iussi 146. 
increb(r)esco 110. inveterasco 110. iussitur 120. 
indicasso 121. invuern 82, iussus 157. 
indu- 85. imincibilis 15. iutus 150, 
indulsi 146. iousit 146. imaturus 163. 
induor (arrna) 90. lovei 34, iuvenesco 110. 
ineptio 112. ipse 69. iuventus 19. 
inermus: -is 14. ipsud 69. iuvi 150. 
infamis 14. 
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ipsus 69. iuxta 85. 

L 
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laudat = -avit 152. litigare 106. 
laudatus 165. Hiteratura 8. 

labare 105, laudicenus 23. litterio 18. 
tabasco 110. lauditm: -um 49. lixa 4. 
labi 105. laureus 10. locassim 124. 
labor 108. laurinus 9. Locina (dat. sing,) 35. 
laborait 151. lastrus 44. loco(d) 28. 
labosus 13. lautus 150, 154, 158. locuples 22. 
labundus 11. lavabrum 8, heus 12. 
lae 19, 31. lavacrum 8. locuius 156. 
lacessivi 149. lavare 105. lange 82. 
lacesso 110. lavatus 158. longius 83. 
lach 109. lavi 150. loquax 19, 
lacrimari 92. lectus 157. loquela 7. 
lacruma 9. legassit 121. loquor 108. 
lactere 107. legerupa 22. lorum 8. 
lacteus 5. Ieg{ 142, 143. 

legio: -onis 30. 
lotus 150,154. 

lacuna 11. loucarid 37. 
lacus 16. legionarius 6. lubenter 82. 
laedo 108. legundis 131. lucesco 110. 
lam 146. leibereis 38, lud 37. 
laetitias insperatas knibunt 119. lucidus 11. 

(nom. plur.) 39. lenio 112. Lucius 5. 
lamentabilis 15. lepidus 11. ludibmdus 12. 
lampada 43. levdre 105. ludicrus 8. 
lana 9. levasso 121. ' ludius 5. 
laniena 10. levi 148. lumecta 12. 
lapillus 7. levigare 106. lunula 7. 
lapis 19. levis 14. lupanar 31. 
lapsus 158. lex 4. lust 146. 
largibere 119. liber 45. luxurii (gen. sing.) 
largiter 82. Uberasso 121. 34. 
lascivio 112. libertabus 42. 
lateralis 15. liber tinus 10. M 
Latini 10. licetod 102. 

macer 8. Latona 11. lid turn 154. 
Latonas (gen.) 33. lictus 155. machina 43. 
latrocinari 106. ligmus 5. mades 17. 
latus 20. lignum 9. madesco 110. 
laudaram 152. ligur(r)ire 112. madidus 11. 
laudare 105. linctus 155. maesiitia 6. 
laudarunt 101, 152. lino 109. magïs 56, 58. 
laudasse 152. linquo 109. magister 8, 56. 
laudasti. -stis 100, lippio 112. magistratud 37. 

152. liquidus 11. magistratus 16. 
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magnanimus 22, 23 
(2X). 

magnifieksime 58. 
magnificius 58. 
magnificus, -entior, 

-entissimus 58. 
magnopere 81. 
magnus 9. 
maiestas 19, 56. 
maior 20, 57. 
maiosibus 56. 
maius 20. 
mak 37, 82. 
maledicens, -cus, -en¬ 

tior, -entissimus 58. 
makvokns, -us, -en¬ 

tior, -entissimus 58. 
malo etc. 136. 
mancipi (res) 46. 
mandi 109, i42, 
mando 109, 
manducus 13. 
mansi 146. 
mansus 109, 157. 
mams 16, 28. 
mare 14, 31, 
marinus 10. 
maritmus 9. 
Marius 5. 
Martses 41. 
mas 19. 
mascel AS. 
masculinus 10. 
mater 17, 27. 
materies: -ia 17. 
maternus 10. 
Matre Matuta (dat. 

sing.) 35. 
matrix 19. 
matrona 11. 
matrona Pisaurese 39. 
mavolo etc. 136, 
maxime 58, 82. 
maximus 57 (2x). 
meapte 64. 
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med 62. 
medioximus 57. 
melior 59. 
meliosem, -ibus 56. 
melis: -es 14. 
membratim 83. 
memento 101, 159. 
memincrimus 161. 
memini 88, 107, 143 

(2X). 
memor 51. 
memorare 105. 
memoratui (lepida) 

164. 
memordi 143. 
memor ia 5. 
Menervai (dat. sing.) 

35. 
mens 15. 
mensa 153. 
mensis 14. 
mensura 8. 
mensus 157. 
mente (minitanti-, 

percussa-, sana-, 
tota-) 83. 

mentior 112. 
mentum 153. 
meracus 12. 
mercassitur 120. 
mercatorius 5. 
Mercuris 45. 
meretricius 5. 
meretrix 17. 
meridie 36. 
meridies 54. 
meritieis 46. 
mcrito(d) 37, 81, 

82. 
merobiba 23. 
mersi 146. 
mersus 157. 
niertare 157. 
merus 8, 45. 
messis 15. 

metior 111. 
meiui 149. 
metuo 110. 
metutus 156. 
meus 63-4. 
mi (voc. sing.) 32, 

64. 
mi (nom. plur.) 64, 
mi: mihi 62. 
mieis 64. 
mihei 62. 
mihipte 64. 
miles 19. 
milia 78. 
militaris 16. 
militant 151. 
militiae 37. 
mille 78. 
millesimus 79. 
minax 19. 
minimissimus 59. 
minimus 58, 59. 
minister 8, 
minktris (bisce) 38. 
minor 59. 
Minucieis 38. 
mirificissimum 58. 
mirimodis 23. 
mis: mei 62. 
mis: meis 64. 
misceo 109. 
miscui 149. 
miserrimus 57. 
misi 146. 
missi lis 15, 
missus 157. 
misti 100. 
mittei 128. 
mitto 108. 
mobilis 15. 
modestiis 12, 20. 
modium (gen. plur.) 

40. 
modo 37, 81. 
modulari 106. 

moeehissare 106. 
mollio 112. 
molm 149. 
momordi 143 (2 X). 
monere 107, 
monitor 17. 
monitus 154. 
mons 14. 
rnonui 148, 149. 
monumentum 18. 
tnordax 19. 
mordere 107. 
moribmdus 12. 
morior 109,111. 
moriturus 163. 
mors 15. 
morsus 155. 
mor turn 163. 
motus 150, 154. 
movens (res moventes) 

130. 
movere 107. 
nmn 150. 
muero 18. 
mugire 112. 
mulio 18, 
mulsi 146. 
multa' 153. 
muit are 105. 
multibiba 23. > 
multum 83. 
municipis: -Us 46. 
mmificior 58. 
munio 112. 
munitus 156. 
munus 20. 
Murmur 21. 
mm: meus 64. 
musdpula 22. 

N 

nactus 155. 
nanciscor 109. 
nancitor 98. 

WOORDINDEX 

Narbonensis 16. 
nascor 109, 110. 
Naso 19. 
natura 8. 
naufragus 5. 
nauta 43. 
navïm: -em 49. 
navis 51. 
necare 107. 
neglegi 142. 
neglexi 142,146,147. 
nepos 19, 27. 
neptim: -em 49. 
neptis 27. 
nequeo etc. 138. 
nequinont 97. 
nequior, -issimus 59. 
nequiquam 72, 74. 
nere 106. 
Nerio: -ienis 29. 
nester 64. 
munt 115. 
neuter 70. 
neutri (gen. sing.) 71. 
nigrere 107. 
nihil 45. 
nimium 83. 
niveus 5. 
nobels 63. 
nobilitare 106. 
nocere 107. 
nocticolor 23. 
meturms 11. 
nocui 149. 
Nolanus 10. 
nolo etc. 136. 
nomen 18. 
nominatim 83. 
nominus 33. 
nonius = novimus 152. 
nonaginta 77, 78. 
nongenti 78. 
rongen turn 78. 
nonus 77, 79. 
noram 152. 

norimus 161. 
normt 101, 152. 
nos 61-3 (flexie), 
nosco 109, 110, 
nosmei 64. 
nosse: novisse 152, 
nossem 152. 
noster 8, 63-4. 
nosti 100.' 
nosti, nostis 152. 
nostratim 83. 
nostratis: rostras 15. 
nostrorum 63. 
nostrum (gen. plur.) 

40, 41, 63. 
nota 153, 
notus 154, 156. 
novem 77, 
novi 88, 148. 
novisse 152. 
nox 4. 
noxit 124. 
nubis: -es 14'. 
nubitur 91. 
nulli (gen. sing.) 71. 
millo (dat. sing.) 71. 
nullus 70. 
Numasioi 35. 
mimen 18. 
numerus 45. 
nummum (gen. plur.) 

40, 41. 
nmcupassit 121. 
nuo 108. 
nupsi 146. 
nuptiae 5, 
nutus 163. 

O 

oh 85. 
obdormisco 110. 
obirnnt 97. 
obiiviscebor 120. 
obliviscor 109. 
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obnoxius 13. 
obsequito 103. 
obstupesco 110. 
obter 83. 
occasio 18. 
occecurrit 144. 
occepso 121. 
occulero 105. 
occupare 105. 
occupassit 124. 
Octavianus 10. 
octavus 79. 
octingenti 78. 
octo 25, 
octoginta 78. 
oculus (voc. sing. )32. 
ödi 88, 142. 
odiosus 13. 
ohm 76. 
oimvorm virei 38. 
Oimmamal6. 
oleaster 9. 
ol(e)faeere 108. 
oletum 12. 
olim 67. 
olim 43. 
olmturn 12. 
olie, olim 67. 
olli (dat. sing.) 67. 
olli (notn. plur.) 67. 
ollis 67. 
oloes 41. 
ommis 40. 
onerarius 6. 
omis 20. 
onustus 12. 
operarius 6. 
operio 111. 
Qpertus 155. 
opid 38. 
opiparus 23. 
opitulatum ire 163-4. 
oppegi 142. 
opperitus 156. 
oppertus 156. 
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oppidanus 10. 
oppugmscere 110. 
Ö(p)sci 12. 
optimates 15. 
optimus 58, 59. 
opus 20, 31. 
oratio 18. 
ordinatim 83. 
ordior 111. 
orior 111. 
oriturus 163. 
orimdus 11, 131. 
ortus 163. 
ostiatim 83. 
oximc 57. 

P 

pabulum 8. 
paganus 10. 
pagina 9. 
pakari 128. 
palam 81. 
pallor 20, 
palma 9. 
palpebrae 8. 
palumbis: -es 14. 
palusiris 16. 
pandi 109. 
pandidi 145. 
pando 109. 
pango 109. 
pansus 157. 
panxi 109, 142, 143, 

144, 147 (2x). 
par: paris 29, 30. 
para 125. 
parasitaster 9. 
parco 108. 
parem 143, 150. 
parentum 130. 
paricidas 31. 
pario 109, lil (2x). 
pariter 82. 
pariturus 163. 

parma 9. 
pars 15. 
par si 143, 144, 147. 
parsit 121. 
particeps 22 (2 x), 

23, 50, 51. 
partini 15, 83. 
par Hor 112. 
partubus 42. 
parturire 112. 
partus (pars) 33. 
partus (-i) 163. 
parui 149, 
parum 83. 
parvulus 7. 
pasco 109. 
pascuus 6. 
passim 83, 
passum (gen. plur.) 

40, 53. 
passus: pando 155. 
patefacere 108. 
pater 17, 27, 29. 
patere 107. 
paternus 10. 
patiarus 98. 
patior 109. 
patimto 103, 
patrimonium 6. 
patrius 5. 
patroms 11. 
pat ui 149. 
paucie(n)s 80. 
pauper 50. 
pauperies 17. 
paupertas 19. 
pavere 107. 
pavi 148, 150. 
pavio 107, 111. 
pavor 20, 
peccasso 121. 
peccator 17. 
peccatrix 17. 
peccatim 154. 
pecten 18. 

pectus 20. 
pecu 16. 
pedepressim 83. 
pedes 38, 
pedestris 16. 
pedkaut 151. 
pegi 142, 143, 144. 
peior 59, 
peins 83. 
pelagus 44. 
Pelides, -en 43. 
pellen 105.. 
pellexi 150. 
pellicui 150. 
pelvim: -emA9. 
penates 15. 
pendere 107, 108. 
pendi 144. 
penes 84. 
peniius 83. 
pensus 157. 
pepedi 143. 
pependi 143. 
peperci 143,144,150. 
pepercitus 158.' 
pepigi 142, 143, 144. 
peposci 143. 
pepugi 143. 
pepuli 99, 143, 144. 
per 85. 
perculsi 147. 
percussi 87. 
peregrinus 10. 
peria 96. 
periculosus 13. 
peric(u)lum 8. 
permagnus 22, 
perperam 81. 
per penis 81. 
persom 11. 
perspexi 146. 
perterricrepus 23. 
pervenant 123. 
(per)veni 88, 
pes 4, 29. 
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pessimus 57, 59. 
pessum (ire, dare) 

163-4. 
peti — petii 151. 
petici 99, 151. 
petit — petii1151. 
petivi 149. 
petulans 129. 
pictura 8. 
pictus 155. 
pignus 20. 
piissmus 58. 
pihmnoe poploe 38. 
pinguis 14. 
pinus 53 (flexie). 
pinxi 147. 
pirus 4. 
pistrina 10. 
pistrimm 10. 
placare 107. 
placere 107. 
planctus 109, 147, 

155. 
plango 109. 
plangor 20. 
planities 6. 
planxi 109, 147. 
plausus 157. 
Plautinus 10. 
plenus 9. 
plerumque 81. 
plicatus 158. 
pUcitus 158, 
ploirumc 38. 
plorabundus 12. 
plur es 59. 
plurimi 59. 
pluriora 59. 
plus 58. 
poc(u)hm 8. 
poeta 43. 
pollex 19. 
Pomona 11. 
Pompilius (voc. sing.) 

32. 

pomum 9. 
pono 109. 
pons 14. 
ponteis ommis 40. 
pontifex 23. 
pontificatus 16. 
pontifex 23.' 
popina 10. 
poposci 143(2 x), 144. 
populneus 10. 
populnus 10. 
populoi, Romanoi 35. 
populus 4. 
porcina 10. 
poreus fetnina 4. 
porticibus 42. 
portioni: -e 49. 
portitor 17. 
posco 109. 
posedeit 100. 
poseivei 99, 148. 
posiit 151. 
posivi 148, 149. 
possim etc. 135. 
post 85. 
postea 82. 
posten 8. 
posthac 82. 
posticus 12. 
posiremissimus 59. 
postre'mus 58. 
posui 149. 
potare 105. 
poteo, -ere, -ebam 

135. 
potesse 135. 
potesset 135. 
potestur 135. 
poiior 112. 
polis 135. 
potisit 135. 
potitus 156. 
potui 149. 
potus 153, 158. 
poumilionom 40. 
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prae 85. 
praeceptum 154. 
praccipuus 6. 
praeefarus 22, 
praedatum irier 164. 
praefectura 8. 
praemorsi 144, 147. 
praescieniia 5. 
praestatus 158. 
praestes 19. 
praestitus 158. 
prae ter 83. 
praetorium 6. 
praetura 8. 
praevaricari 106. 
prandi 142. 
prandidi 145. 
pransus 153. 
prccantum 50. 
prehendi 109, 144. 
prehendo 109. 
prebemus 109. 
pressi 146, 
pressits 157. 
primipilus 23. 
primitus 83. 
Primogenia 23. 
primulus 7. 
primas 57, 78-9. 
pr.inccps 50, 51. 
principio 8i. 
priscus 78. 
pristinus 11. 
priviclioes 41. 
pro 85. 
probai 151. 
probe 82. 
procax 19. 
proclivis 14. 
prodinunt 97. 
prodo 138. 
profecto 82. 
proficiscor 109. 
progenies 17. 
progredimino 103. 
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prompsi 146, 147, 
propter 83. 
prosper 45. 
prosum etc. 134. 
protinam 81. 
proximae viciniae 37. 
proximus 57. 
prudens 129. 
psalli 142. 
publicitus 83. 
pudicus 13. 
paella 7, 27. 
piier 27, 45. 
pttere 32. 
puerilis 16. 
puerpera 23, 
pugna 9. 
pugnaut 151. 
pullulare 106. 
pul sare 105. 
pulsus 158, 
pultare 158. 
punio 112. 
punitus 156. 
puppitn: -etn 49. 
pupugi 143 (2x). 
purpureus 5, 
parus 45. 
puta 125. 
putare 105. 
puttere 107. 

a 
qoi 73. 
quadragesimus 79. 
quadragintall, 78. 
quadringenti 78. 
quadrini 80. 
quadripes 77. 
quadrupes 22, 77. 
quaeritare 106. 
quaesivi 149. 
quaessere 120, 121. 
quaes(s)o 121. 

quaesti (gen. sing.) 
34. 

quaestura 8. 
qwesumus 114, 121. 
quantus 12. 
quaquaverstm 82. 
quare 82. 
quartus 12, 79. 
quassans 130. 
quatcr 80. 
qmterni 80. 
qrntio 109. 
quattuor 76, 77. 
quei 73 (2x). 
quemadmodum 82. 
queo etc. 138. 
quercetum 12. 
quercus 4, 53-4 

(flexie). 
querebuntur 120. 
querel(l)a 7. 
qmrneus 10. 
quernus 10. 
querulas 7. 
ques 72. 
qmscumque 12. 
quesdam 72. 
qui 71-3. 
qui (abl. sing.) 72 

(2 X). 
quia 72. 
quicomque 74. 
quïcumque 74 (2 X). 
quidam 73. 
quies 55, 
quiesco 109. 
quievi 149. 
quilïbet 74. 
quin 72. 
quinctus 77. 
quïndecim 77. 
quingenti 78. 
quinquagesimus 79. 
quinquaginta 78. 
quinque 77. 
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Quintius 5. 
quintus 12, 77, 79. 
quis 71-3, 
quis (dat., abl. plur.) 

72 (2 X). 
quis nam 73. 
quispiam 74. 
quisquant 74. 
quisque 74. 
quisquis 21,’73. 

74. 
quoi (dat. sing.) 73. 
quoi (noffl. sing.) 73. 
quoiatis 15, 74. 
quoiei 73. 

73. 
quoius 73. 

72. 
quotie(n)s 80. 

R 

rabies 17. 
rabies (gen. sing.) 34. 
radicitus 83. 
rado 108. 
ramus 9. 
rapax 19. 
rapio 109. 
rapsit 121. 
raptim 83. 
raptus 155. 
rapui 149. 
rasi 146. 
ratus 153. 
ravus 6. 
re (dat. sing.) 36. 
reapse 69. 
reccidi 144. 
recentum 50. 
reconciliassere 110. 
recta 81. 
recte(d) 28, 82. 
recaperare 106. 
reddibo 120, 

reddidi 144. 
redditu~iri 164. 
reddo 109. 
redi = redii 151. 
rediebat 138. 
redies 138, 
redimio 111. 
redinmt 97. 
rcgina 10, 27. 
regius 5. 
regula 7. 
rei 34 (gen. sing.), 

36 (dat. sing.). 
religiosus 13. 
reliqui 142. 
rememorari 92. 
remex 4. 
remigare 106, 
remorant = -gerant 

152. 
remosse — -visse 152. 
remunerari 92. 
reor 91. 
repens 129. 
repente 129. 
rcperio 111 (2x). 
repetundae (pecimiae ) 

131. 
repo 108. 
repperi 144. 
reprobus 22. 
repulsa 154. 
requies 55 (flexie). 
res 17, 54. 
res publica 21. 
resipio 111. 
respcxit 121, -is 124. 
respondidi 145. 
resfiti 143, 144. 
rete 14. 
retentus 157. 
retro 84. 
retrorsum 81 (2x). 
rettuli 144. 
rex 27. 

rexi 145, 146. 
rbetorissare 106, 
r idiculus 8. 
rigor 20. 
rist 146. 
ritus (-us) 16. 
risus (-i) 157. 
robigo 18. 
rodo 108. 
rogad 96. 
rogitare 105. 
Ro/nai 37. 
Romano(m) 40. 
Ronianus 10. 
roseus 5, 
rostrum 7. 
rotundus 11, 131. 
ruber 8. 
rubicare 106. 
rubicmdus 11. 
rubor 20. 
radens 129, 
rudis 14. 
Rufo 18. 
rugire 112. 
rumpQ 109. 
ruont 114. 
rupi 142. 
raptus 155. 
ruri 31, 
rursum: -us 81. 
rusticus 12. 

S 

Sabini 10. 
sacer 45. 
sacerdos 19. 
sacrilegus 5. 
saepio 112. 
saepst 146. 
saevio 112. 
saeviter 82. 
sagax 19. 
sagio 111, 
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sakros 45. 
sal: salis 29, 30. 
saUctum 12. 
salignus 9. 
salii 149. 
salto 111 (2X). 
salivi 149. 
salsus 158. 
saltabundus 12. 
salui 149. 
Sdlutes 33. 
salvere 107. 
sam — eam 70. 
sam: sttarn 64. 
Samnites 15. 
sancitus 155. 
saticio ltl. 
sanctimonia 6. 
sandus 147, 155. 
sanguen 18, 
sanitas 5. 
sanxi 147. 
sapienter 82. 
sapio 109. 
sapivi 150. 
sapsa 70. 
sapui 150. 
sarcina 9. 
sarcio 111, 
sas 70. 
salui (semn) 164. 
satus 154. 
scabi 142. 
scabies 17, 
scalpur(r)ire 112. 
scamnum 11. 
scandali^are 106. 
scandi 144. 
scatere 108. 
scatur(r)ire 112. 
scelerosiu 13. 
scelestus 20. 
scelus 20. 
scibis 119. 
scicidi 142, 143,144. 
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scidi 142, 143. 
scilicet 82, 127. 
scintillare 106. 
seio 95, 111. 
soit 115. 
scitu (opus est) 164. 
scivi 148 (2x). 
scivisse 152. 
scortum 153. 
scriba 108. 
scribundo 131. 
scripsi 146. 
scrip tura 8. 
scriptus 157. 
scurra 4. 
scutum 153. 
sc 61-3 (flexie). 
sccaturus 163. 
secatus 158. 
sectari 156. 
sectus 154, 158, 
secui 149. 
secundus 11, 79, 131. 
securim: -em 49. 
secutus 156. 
sed = se 62. 
sedecint 77. 
sedi 87, 142. 
sedis; -es 14. 
sedi ito 18. 
sedulo 82. 
seniel 79. 
senten 18. 
semetipsum 64. 
semianimis 14. 
semiertnis 23. 
semifer 22. 
semper 79. 
senati (gen. sing.) 

34, 53. 
senator 17. 
senatous 33. 
senatuei 35. 
senatuis 33, 53. 
senatuos 33. 

senatus 16. 
senatus consultum 21. 
senecio 18. 
senectus 19. 
senesco 110. 
senex: senis 29. 
sensim 83. 
sensus 157 (2x). 
sententiad 37. 
sentio 111; 
separatim 83. 
sepelio 111. 
sepelitus 156. 
sepse 64. 
septie (n)s 80. 
septimus 79. 
septingenti 78. 
sepiingentum 78. 
Septuaginta 78. 
sepulcrum 8. 
sepultura 8. 
sepultus 156. 
sequentum 50. 
seqwster 8. 
sequontur 114. 
sequor 90, 
series 17. 
sermo 18. 
serpsi 146. 
serui 150. 
servasso 121. 
servilis 16. 
servio 112. 
servitium 6, 
servitm 19. 
Scrvius 5, 
servola 7. 
servos: -e 28. 
sescentim 78. 
sese 21, 60, 64. 
sestertium (gen. plur.) 

40. 
setius 59. 
severus 45. 
sevi 148, 150. 

sexaginta 78. 
sexie(n)s 80. 
Sextius 5. 
sextus 12, 79. 
sibei 62. 
Sibyllinus 10. 
siccoculus 23. 
sidi 87. 
sido 109. 
sidus 20. 
sied 96 (2 X). 
siem: sint 123. 
j'km etc. 133. 
sigmfer 45. 
signum 9. 
siit 151. 
silenta 50, 130. 
silvaticus 12, 
silvester: -tris 16, 
silex 19. 
simitis 15. 
similiter 82. 
smillimus 57. 
simplex 79. 
simplus 79. 
simul 84. 
simt is = sutnus 133. 
sincipüt 22. 
singuli 79, 80. 
singul'Ho 112. 
sinister 8. 
sino 109, 
sinui 150. 
sis = suis 64. 
sis = si vis 82, 136. 
sisto 109, 144. 
sitim 49. 
sitio 112. 
sitis 15. 
sivi 148, 150. 
so — suo 64. 
sobrina: -us 10. 
socer: -erus 45. 
socium (gen. plur.) 40. 
socruis 33. 
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solae (dat. sing.) 71. 
solt (gen. sing.) 71. 
solinunt 97. 
sollicitus 22. 
solox 19. 
solus 70. 
solutus 156. 
solvet 128. 
solvi: solui 150. 
somnus 11. 
sonaturus 158, 163. 
sonitum 158. 
sonor 20. 
sons 129 (2 x), 134. 
sont 133. 
sonthus 134. 
sonui 149. 
sordere 107. 
soror 17, 27, 30. 
sors 15. 
sortior 112. 
sos 70. 
soveis 41. 
sparsi 146. 
sparsus 157. 
sparus 8, 45. 
spatiarus 98. 
specere 105, 109. 
species 17, 55 (plur.)., 
spectrum 7. 
specula 7. 
speculum 7. 
spepondi 143. 
speres (spes) 55. 
spernere 105, 109. 
spes 17, 55. 
splendidus 11. 
splendor 20. 
spondere 107. 
sponsa 154. 
sponsus 155. 
jponte 81. 
spopondi 143 (2x), 

144. 
sprevi 148. 

spurcus 12. 
squalidus 11. 
stabilio 112. 
stabulum 8. 
start 105. 
statim 15, 83. 
Statius 5. 
statod 102. 
statuo 110, 
statura 8. 
status 154. 
statutus 156. 
sternere 105, 109. 
steti 87, 141, 142-3, 

144 (2 x). 
stetimus 100, 
-stinctus 147, 155. 
-stinxi 147. 
stipendis — -Us 46. 
stirpitus 83. 
stift 143. 
stravi 149. 
strenuius 58, 
strictbn 83. 
strictus 155. 
stridi 142. 
stridor 20. 
strinxi 147. 
structilis 15. 
siruix 19. 
struxi 146. 
suadere 17. 
snapte 64. 
suasi 146. 
suaviloquens 23. 
strnvis 14. 
sub 85. 
subdo 138. 
subitaneus 5. 
subter 83, 
subtus 83. 
suesco 109. 
suffio 111. 
sultis -- si vultis 136, 
sum (flexie) 93, 133, 
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summus 9, 57. 
sumpse 70, 
sumpst 146, 147. 
Smit 37. 
smtod 102, 134. 
suopte 60, 
super: -erus 45. 
superbio 112. 
superi 8. 
superior 9, 58. 
superstes 50, 51. 
superas 58. 
supra 8, 58, 81. 
supremas 58, 
surgebit 120. 
sursum: -us 81. 
sus 47, 52 (flexie). 
suspendi 144. 
suspicari 105. 
suspicio, -onis 18. 
sustuli 87. 
sutrina 10. 
smis 63-4. 

T 

tabelai datai 38. 
tabcrna 11. 
tabernarius 6. 
tabesco 110. 
tabificus 23. 
face 125. 
tacere 107. 
tacitus 154. 
tactus 155, 157. 
tacui 149. 
tagam 122. 
tam 67. 
tanger 127. 
tantus 12. 
Tarenti 36. 
Tarentini 10. 
Tarentum 52. 
taurus 8. 
taxit 124. 
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iecina 43. 
tectorius 6. 
ted 62. 
tegmen 18. 
tego 108, 
tegula 7. 
tellus 19. 
temper are 106. 
tetnperi 37. 
tempestas 20. 
temptare 105. 
tempus 20. 
tenax 19. 
tendi 144, 
tencre 107. 
tentus 155. 
tenui 143, 144, 150. 
tennis 14. 
tenus 84 (2 x), 85. 
tepere 107. 
tepidus 11. 
tepor 20. 
terni 80. 
ter(r) 79-80. 
terrai frugiferai 34. 
terras (gen. sing.) 33. 
terrenus 10. 
terrere 107. 
terrester: -tris 16. 
terrificus 23. 
ierror 20. 
terruncius 80. 
tersus 157. 
tertius 79. 
te.sta 153, 
testamentum 18. 
testimonium 6. 
tete 64. 
tetendi 143, 

5 tetigi 143. 
tetini 143, 144, 150. 
tetali 99, 143 (2x), 

144. 
texi 146. 
textilis 15. 

texui 149. 
tibei 62. 
Tiberim 48. 
Tibcrims 10, 
Tiburi 37. 
timidus 11. 
tinna 149. 
tingo 108. 
fis = tui 62. 
togatus 12. 
tolerare 106. 
tollo 109. 
tondere 107. 
tonsitare 105. 
tonsor 17. 
torculum 7. 
torquere 107. 
torren 107. 
forst 146. 
totae (dat. sing.) 71. 
totie(n)s 80. 
toto (dat. sing.) 71, 
totondi 143 (2 X). 
totus 70. 
trado 138. 
transfretanus 10. 
transfuga 4. 
transiet 138. 
transpadanus 10. 
traxi 146. 
trcbibos 42. 
trecentum 77. 
tremebit 120. 
tremesco 110. 
tremonti 96. 
tremulus 7. 
tres 76, 77. 
tresviri 21. 
tribuit s 16. 
trïbunatus 16. 
tribmus 11. 
tribm 110. 
tributim 83. 
tributus 156. 
triceps 77. 
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tricesimus 78, 79. 
triennis 14, 23. 
trifur 23, 77. 
triginta 39, 77-8. 
trim 80. 
tripes 77. 
tris; tres 77. 
triumvir: -urn 21, 40, 

76. 
trivi 148. 
tu 61-3 (flexie). 
tuatim 83. 
tubicen 23. 
tiiento 103. 
tulam 123. 
tuli 87, 143, 144. 
Tullius 5. 
tum 67. 
tumor 20, 
tumulti (gen. sing.) 

34. 
turma 9. 
turmatim 83. 
turpis 14. 
turpitudo 18. 
turrim: -em 49. 
tus — tum 64. 
tussim 49. 
tussio 112. 
tussis 15. 
tute 64. 
tntela 7. 
tutudi 143. 
tutus 153. 
turn 63-4. 

U 

ulciscor 109. 
Ulixes 55. 
ulli (gen. sing.) 71. 
ullus 70. 
ulsit 121. 
ulterior 9. 
ultimus 9, 58, 67. 

ultra 8, 67. 
ultus 157. 
umerus 45. 
urne (dat. sing.) 71. 
unanimus 14. 
undecim 77. 
mdeviginti 77. 
unguen 18. 
univira 22. 
uno (dat. sing,) 71. 
moculus 22. 
mus 70, 76. 
musquisque 74. 
urbanus 10. 
ursi 146. 
assi 147. 
usus (-us) 16. 
mus (—i) 153. 
utarus 98. 
uier 8, 70. 
uterque 70. 
utito 103. 
utor 108. 
utunto 103. 
uvidus 11. 
uxor 17. 

V 

vacca 12. 
vagio 111. 
vale 125. 
Valeri: -H 46. 
Valeriaes 34. 
valia 96. 
vallis: -es 14. 
vanus 9. 
Varius 5. 
Varro 18, 30. 
vastities 6. 
vaticinari 106. 
vatum: -ium 49. 
vehiculum 8. 
vehor 90, 91. 
Vekntes 15. 

veivont 114. 
vel 135, 
velet 96. 
velim, -is etc. 123. 
velivolans 23. 
veile 127. 
vellem 124. 
veilt 142. 
vellicare 106, 
velor (caput) 90, 
velox 19. 
eender 127. 
vcndidit 100, 
vendo 138. 
venenuni 10. 
Veneres 33. 
venerimus 161. 
Venerus 33. 
vent 125, 142. 
venio 111 (2x). 
ventosus 13, 
ventum 155. 
Venus 20. 
venustus 20, 
veraciter 82. 
verectmdus 11. 
vereor 91. 
ventos 153, 
vertta 4. 
verri 142, 147. 
verris: -es 14. 
versi 142, 147. 
vertex 19. 
verft 142,143. 
veras 8. 
verum : -u 53. 
vesanus 22. 
vescor 91,109. 
vesper 45. 
vester 8, 63-4. 
vestio 112. 
vcstis 15. 
vestrum: -orum 40 

63. 
vet are 105. 
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veteranus 10. 
vetui 149. 
vetns 50. 
vexi 146. 
Vibis 45. 
vicensuma 79. 
vicesimus 79. 
viel 142. 
vicinus 10. 
Victorie (dat. siflg.) 

35. 
vUtorius 6. 
victrisc 17. 
victu (dat. slng.) 35, 

53. 
victus (~us) 16. 
victus (-i) 155 (2 x). 
vide 125. 
videlicet 127. 
vidt 142. 
vigere 107. 
vigil 51. 
vtginti 25, 77. 
vigor 20. 
viltens 13. 
vinaceus 5. 
vinarm 6. 
vincio 111. 
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vincipes 23. 
pinco 109. 
vinctus 147, 155. 
vinus 27. 
vinxi 147. 
violare 106. 
violatod 102. 
vir 8, 45. 
virecta 12. 
virei oinovorsei 38. 
virginalis 15. 
virginitas 19. 
virtus 19. 
virtuiei 34. 
virus 44. 
vis: vires 29, 47. 
vis (flexie) 51. 
visi 142. 
visibilis 15. 
visus 157. 
viteus 5. 
vitis 15. 
vivebo 120. 
vivo 108. 
vixi 14 6. 
vixit 88, 100. 
vobeis 63. 
vocabulmn 8. 

vocitare 105. 
volgus 44. 
volnus 20. 
volo 93, 135 (flexie). 
Volsci 12. 
volucris 15. 
volucrum: -ium 49. 
volui 149. 
volumus 114. 
volutus 156. 
volvendus 11. 
volvens 130. 
volvi: volui 150. 
volvo 108. 
vomiii 149. 
vorax 19. 
vortwnnus 11, 130. 
vos 61-3 (flexie). 
voster 63, 63-4. 
votivus 6. 
votus 150. 
vovere 107. 
vovi 150. 
vulgo 81. 
vulgus 44. 
vulpis: -es 14. 
vulsi 147. 
vulsus 158. 

INHOUD 
Pag. 

VOORWOORD. 

HET NOMEN (§§ 1-158). 

DE VORMING DER NOMINAALSTAMMEN 

(§§1-28).;. 

WORTEL, STAM, SUFFIX, UITGANG (§§1-8). 

I. DE WORTELNOMINA (§9). 

II. DE a-EN fl-SUFFIXEN (§§ 10-11). 
§ 10. De enkelvoudige a- en ö-suffixen .... 

1. Onderlinge verhouding. 2. a- en o-stammen. 
§ 11. De gecombineerde a- en o-suffixen . . . 

1. -eo- en -ea-: a) -eus b) -aceus -aneus. 
2. -io- en Va-: a) -hts b) -ia -antia -entia c) -itia (-itiës 

-itium) d) -arius -arium e) -törius -sörius £) -mönia 
-mönium. 

3. -vo- -va.-: a) -vtts b) -urn c) -(t)lvus. 
4. -lo- -la-: a) substantiva deminutiva op -hts -ttlus -ula 

-ulum -dim -ullus -culus b) adjectiva deminutiva op 
-ulus c) vormingen op -ttlus en -ulum zonder demi- 
nutieve betekenis d) verbaal-abstracta op -cla 

5. -Iro- -c(u)lo- -cro- -bulo- -bro- (met enkele stam- 
vormingen op -a-): a) de verhoudingen binnen 
deze groep b) -irum -c(u)lum -crum -bulutn -brum 
-bula -culus -crus . •.. . . . 

6. -ro- -ra-: a) -rus -rum -er -ra b) -inra -süra -üra 
7. -ero- -tero-: a) superl dexfcr supra contra etc. b) ver¬ 

houding tot de comparativi op -tor en de super- 
lativi op - (i) mus -tlmus c) -aster. 

8. -mo- -ma-:, a) -mus -ma -mum b) superlativi op 
-(i)mts en -timus. 

9. -no- -na-: a) verbaal-afleidingen op -mts -na -num -ina 
b) stofadjectiva op -nus -inus (-neus} c) adjectiva als 
paternus, en op -Inus d) adjectiva (gedeeltelijk 
gesubstantiveerd) op -anus e) idem op -Inus met 
eigennamen ên plaatsaanduidingen op -Inus £) -önus 

y 
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1 
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-öna g) -ütms h) adjectiva van tijd op -mms -urnus 
en -tinus i) -erna j) -m(i)na -mnus . , .. 9 

10. -do-: a) -idus b) gerundia en gerundiva op -ndum 
-ndus en verbaaladjectiva op -mdus -endus -cundus 
-bundus . . . ..11 

11. -to- -fa.-: a) verbaaladjectiva (participia perfecd 
passivi) op -tus en -sus, neutra op -tum, denomina¬ 
tieve adjectiva op -atus -Itus -üfus -ötus -estus ustus 
b) ordinalia en pronominale adjectiva op -tus 
cj neutra op -ctum en -ctum.12 

12. -ko- -/èa-: a) -ca -cus, adjectiva op -Heus -afiats -slcus 
-leus (met amlcus) -ücus b) denominativa op -(i)cus 12 

13. -ösus.13 

III. DE /-STAMMEN (§§ 12-14).13 
§ 13. Het enkelvoudige/-suffix . ..14 

1. Substantiva: a) op -is -s -e b) vormen op -is en -ër 14 
2. Adjectiva: a) traditionele /-vormingen en om¬ 

gevormde «-stammen b) adjectief-composita op -is 14 
§ 14. Gecombineerde /-suffixen.14 

1. -ti-: a) verbaalabstracta op -tis -sis -s b) denomina¬ 
tiva op -tis en gesyncopeerde vormen als nostras 
-atis.14 

2. -li-: a) adjectiva op -lis -ris -His -tilis -silis b) adjec¬ 
tiva op -bilis -bris c) denominativa op -alis -wis -llis 
-tlis-ülis . ..15 

3. -estris -estis.16 
4. -ënsis ..16 

IV. DE «-STAMMEN (§15).16 
1. -us -ü.16 
2. Verbaalabstracta op -tus en -sus met de supina op 

-tum en -/ü (-tui).16 
3. Ambtsaanduidingen op -atus ..16 

V. DE ë-STAMMEN (§ 16): -cs -iês -iti&s.17 

vr. DE CONSONANTSTAMMEN (§ 17) . . ..17 
1. r-stammen: a) -or -ter -tor -sor b) -trïx 

c) /-/«-stammen als femur -inis.17 
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2. Nasaalstammen: a) «-stammen: algemeen b) 

oude //-stammen c) jonge mannelijke «-stammen, 
als nomina personalia op -o -önis en -to -iönis 
d) feminina abstracta op -io -tio verder met (-o -inis) 
-ïdo -êdo -tüdo -ugo -ïgo -ago e) neutra op -men en 
mentum f) «/-stammen: hients.18 

3. Dentaalstammen: a) enkelvoudige dentaal- 
stammen b) participia op -ëtts -entis etc.j feminina 
abstracta op -/ar -/ür.19 

4. i-stammen : -ex -ix -lx -&x -Öx.19 
5. /-stammen: a) neutra op -us (genus) b) masculina 

op -or (tepor) c) adjectiva van s-stammen .... 19 

compositie (§§ 18-28).21 

DE FLEXIE DER NOMINA (§§ 29-158). 25 

ALGEMENE BEGRIPPEN (§§ 29-44). 25 
Numerus (§ 30), genus (§§ 31-37), casus (§§ 38-39), de 

rol der ablautverschijnselen (§§ 40-43), de declinaties 
(§44).25 

DE FLEXIE-UITGANGEN (§§ 45-78).  30 
Singularis: nominativus (§§ 45-47), vocativus 

(§§ 48-49), accusativus (§ 50), genitivus (§§ 51-56), 
dativus (§§ 57-60), locativus (§§ 61-63), ablativus 
(§§ 64-65).   30 

Pluralis: nominativus (§§ 66-69), accusativus (§§ 70- 
71), genitivus (§§ 72-74), dativus-ablativus (§§ 75-77) 38 

Flexie-uitgangen en declinaties (§ 78) .... 42 

DE AFZONDERLIJKE DECLINATIES (§§ 79-104).. 43 
Eerste declinatie (§§ 79-81), griekse leenwoorden 

r\A\ Al 

Tweede declinatie (§§ 82-85), de woorden op -ius 
(§85)... 44 

Derde declinatie: consonantstammen en /-stammen 
(§§ 86-88), substantiva (§§ 89-90), adjectiva en parti¬ 
cipia (§§ 91-94), geïsoleerde vormen (§ 95), griekse 
leenwoorden (§96).47 
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Vief de declinatie (§§ 97-100).. 52 
Vijfde declinatie (§§ 101-104), eigennamen(§ 104) . 54 

DE VERGELIJKlNGS TRAPPEN (§§ 105-113).56 
Comparativus (§ 106), superlativus (§§ 107-108), bij¬ 

zonderheden (§§ 109-113).56 

DE PRONOMINA (§§ 114-142) . . ... 
Algemeen (§§ 114-115), personalia en possessiva(§§ 116- 

121), demonstrativa (§§ 122-133), pronominale adjec- 
tiva (§§ 134-135), interrogativa-indefinita en relativa 
(§§ 136-140), samengestelde vormingen van de inter- 
rogatief-indefiniet-enrelatiefstam(§§ 141-142) . . . 

DE NUMERALIA (§§ 143-150). 
Cardinalia en ordinalia (§§ 143-147), multiplicativa en 

distributiva (§§ 148-150).. 

DE INDECLINABILIA (§§ 151-158). 
Adverbia (§§ 152-153), praeposities (§§ 154-158) , . . 

60 

60 

81 

75 

81 
81 

HET VERBUM (§§ 159-341). 86 

ALGEMEEN: infectum en perfectum (§§ 159-162), 
tempus- en modusstammen (§§ 163-164), persoonsuit¬ 
gangen (§ 165), genera (§§ 166-167), deponentia(§ 168), 
thematische en athematische flexie (§§ 169-170), de 
conjugaties (§§ 171-172), verbum finitum en verbum 
infinitum (§ 173) . . ..86 

DE AFZONDERLIJKE PERSOONSUITGANGEN 
(§§ 174-186). 95 

ALGEMEEN (§ 174).  95 

activum (§§ 175-176). 95 

passivum (§§ 177-178). 97 

perfectum (§§ 179-181): het element -is- (§ 180), de uit¬ 
gangen (§ 181).98 

imperativus (§§ 182-186): praesens activum (§ 183), 
futurum activum (§ 184), praesens passivum (§185), 
futurum passivum (§ 186). 101 
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DE VORMEN VAN HET INFECTUMSYSTEEM 
(§§ 187-277). 104 

DE VIER CONJUGATIES OF PRAESENS KLASSEN (§§ 187-205) 
Algemeen(§ 187).. 104 
Eerste conjugatie: primaire verba (§ 188), secun¬ 

daire verba (§§ 189-192).. 104 
Tweedeconjugatie: algemeen (§193), primaire verba 

(§ 194), secundaire verba (§§ 195-197). 106 
Derde conjugatie: algemeen (§ 198), primaire verba 

(§§ 199-200), secundaire verba (§ 201) ..108 
Vierde conjugatie: algemeen (§ 202),primaire verba 

(§§ 203-204), secundaire verba (§ 205). 110 

DE AFZONDERLIJKE TEMPORA EN MODI VAN HET INFECTUM¬ 
SYSTEEM (§§ 206-237). 113 
Algemeen(§ 206). 113 
De indicativus .praesentis(§§ 207-211). 113 
De indicativus imperfecti(§§ 212-215) ..... 115 
De indicativus futuri: algemeen (§ 216), het fu¬ 

turum op -am -ëx (§§ 217-218), het futurum op ~bo 
(§§ 219-221), het futurum op -so (§§ 222-225) . . .117 

De conjunctivus praesentis: algemeen(§ 226), de 
a- en ë-vormen (§§ 227-229), oude geïsoleerde 
vormen (§ 230). 121 

De conjunctivus imperfecti(§§ 231-233) .... 124 
De imperativus praesentis (§§ 234-235) .... 125 
De imperativus futuri (§§ 236-237). 126 

DE INFINIETE VORMEN VAN HET INFECTUM (§§ 238-254) . 126 
Infinitivi (§§ 238-244).. . . . 126 

Algemeen (§ 238), de infinitivus praesentis activi 
(§§ 239-241), de infinitivus praesentis passivi: de 
vormen op -ï en -rl (§§ 242-243), de vormen op -ter 
(§ 244). 126 

De participia(§§ 245-249).  129 
Algemeen (§ 245), het participium praesentis activi 

(§§ 246-249). .. 129 
Gerundium en gerundivum(§§ 250-254) .... 130 
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DE ONREGELMATIGE VORMEN VAN HET INFECTUM (§§ 255- 
277). 132 
Algemeen (§ 255), sum (§§ 256-261), composita (§ 262), 

polo (§§ 263-265), composita (§ 266), fero (§ 267), edo 
(§ 268), do (§ 269), composita (§§ 270-271), eo (§ 272), 
composita (§§ 273-274), flo (§ 275), inquani (§ 276), 
aio (§ 277)..132 

DE VORMEN VAN HET PERFECTUMSYSTEEM 
(§§ 278-341)..140 

ALGEMEEN (§§ 278-281). 140 

STAMVORMING (§§ 282-325). 141 
Het worteltype of de sterke perfecta: algemeen 

(§§ 282-283), zonder reduplicatie (§ 284), met redu¬ 
plicatie (§§ 285-289). 141 

Het perfectum op -A(§§ 290-296). ....... 145 
De perfecta op -pi en -ul: algemeen (§§ 297-298), de 

vormen op -vï (§ 299), de vormen op -ui (§ 300), 
perfecta van de verba op -veo en -vo (§ 301).148 

Verkorte vormen van de perfecta op -vi en 
-jï.* algemeen (§ 302), vormen op -iï i.pl.v. -M 
(§§ 303-306), laucfosti etc. (§§ 307-308), dlxtl etc. 
(§ 309).. . . . .. 150 

Het participium perfecti passivi: algemeen 
(§§ 310-311), oorspronkelijke zelfstandigheid van het 
part. perf, pass. (§§ 312-313), relatie tot de stam van in- 
fectum en perfectum (§§ 314-318), klankverande¬ 
ringen (§§ 319-321), uitbreiding van het type op -sus 
(§§ 322-324), uitbreiding van andere typen (§ 325) 153 

DE AFZONDERLIJKE TEMPORA EN MODI VAN HET PERFECTUM- 

systeem (§§ 326-334) ..158 
Algemeen(§ 326). 158 
Activum: de indicativus perfecti (§ 327), de indica- 

tivus plusqUamperfecti (§ 328), de conjunct!vus plus- 
quamperfecti (§ 329), de conjunctivus perfecti en de 
indicativus futuri exacti (§§ 330-332). 159 

Passivum (§§ 333-334). 162 
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DE INFINIETE VORMEN (§§ 335-341). 162 
Infinitivi en participia (§§ 335-338). 162 
Het supinum(§§ 339-341). . .. 163 
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